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APRESENTAÇÃO

Sob os auspícios da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, realizou-se, no período de 14
a 16 de abril de 2010, a II Jornada de Direito Processual Penal da Esmaf, na cidade de Brasília/DF.

Durante o evento, proferiram conferência o professor Antônio Magalhães Gomes Filho sobre “Prin
cípios gerais da prova no Projeto de Reforma do Código de Processo Penal Projeto 156/2009 do Senado
Federal”; o professor Guilherme de Souza Nucci sobre “A videoconferência e as provas no processo penal

análise da Lei 11.900/2009”; o professor Leonardo Augusto Marinho Marques sobre “A exclusividade
da função acusatória e a limitação da atividade do juiz no Anteprojeto de Reforma do Código de Processo
Penal (PL 156/2009)”; o professor Jacinto Nélson de Miranda Coutinho sobre “Sistema acusatório e devido
processo no Projeto 1 56/2009-PLS”; o professor Fernando da Costa Tourinho Filho sobre “Pontos con
trovertidos na reforma processual penal” e a professora Daniela de Freitas Marques sobre “O acusado e o
ofendido: lembranças e esquecimentos do poder político punitivo. Novas escolhas e velhos caminhos”.

Esta publicação aglutina os artigos inspirados nos temas das conferências ouvidas pelos participantes.
Bom proveito aos leitores.

Desembargador federal Hilton Queiroz



Uma reforma desfocada?
Juiz federal substituto Alexandre Buck Medrado Sampaio

A menos que não se suponha e admita que
os códigos podem modificar os climas, e
com os climas as condições de adaptação
dos grupos humanos (...) eu não sei como se
ha de pretender que a imposição do Código
Penal inglês à India, para me servir de um
exemplo de Alimena, possa converter os ín
dios em ingleses, e o clima da Índia no clima
da lnglaterra.(Nina Rodrigues, 1938)’

1 Introdução

O atual Código de Processo Penal do Brasil,
como sabemos, é objeto de reforma em apressa
do curso no Congresso Nacional (PL 156/2009).
Mas por qual razão busca-se reformar, ou me
lhor, substituir as atuais normas que regem o
processo penal pátrio? Alegadamente, buscar-
se-ia adequar o rito adjetivo penal à Consti
tuição Federal de 1988. Mas se a causa jurídica
seria adequar o processo à realidade de uma de
mocracia plena, a razão sociológica parece ser o
consenso sobre a sensação de impunidade que
atingiu o país.

Mas se há consenso sobre a ineficiência do
Estado em promover a punição dos que infrin
gem as leis penais, pululam as divergências so
bre as causas da impunidade. Se novo consenso
surge ao se apontar a legislação processual como
uma de suas causas aquele logo se desfaz quando
se indaga quais alterações legislativas poderiam
atenuar o problema permitindo, se não a respon
sabilização de todos que optarem por violar a lei
penal, ao menos, alcançar uma maior parte da
criminalidade, instalando o sentimento na popu
lação em geral de que o crime não compensa.

Assim, para que a reforma não reste desfo
cada é preciso que se indague: Qual o problema
da justiça criminal? Julga-se mal ou não são jul
gados os criminosos no Brasil?

2 Julga-se mal?

Sobre os chamados erros in judicando ou
in procedendo, façamos uma pequena digressão
histórica sobre o Judiciário no Brasil.

O historiador EDUARDO BUENO, tra
tando do Brasil de 1556, afirma:

Tão fragilizadas quanto o domínio terri
torial encontravam-se a administração da
Justiça e da Fazenda na América portu
guesa. A corrupção e os desmandos que
imperavam na capitalC..) não eram exclu
sividade da cidade de Salvador: as demais
capitanias enfrentavam problemas seme
lhantes, pois, tão logo tomavam o poder,
os homens mais abastados colocavam o
aparelho judiciário e o fiscal a seu serviço,
em detrimento do restante da população.

Passados mais de duzentos anos, tratando
da Justiça no Império do Brasil, bradava José
Bonifácio de Andrade e Silva, o “Patriarca da
Independência”:

O Brasil agora é feito para a democracia,
ou para o despotismo errei em querer
dar lhe uma monarquia constitucional.
Onde está uma aristocracia rica e instru
ída? Onde está um corpo de magistratura
honrado e independente? E que pode um
clero imoral e ignorante, sem crédito e sem
riqueza? Que resta, pois? Uma democracia
sem experiência, desunida, corrompida e
egoísta; ou uma realeza sem confiança e
sem prudência; fogosa e despótica sem ar
tes de Augusto, nem a dissimulação pro
funda de um Tiberio.

Felizmente, atingido o século XXI, estas
críticas não mais serviriam ao Poder Judiciário
brasileiro. A adoção do ingresso obrigatório na
carreira de juiz atraves de concursos públicos,
ao menos na primeira instância, a reestrutura
ção do Ministério Público, o fortalecimento das

Apud Marcos Cezar Alvarez, Bacharéis, Criminolo
gistas e Juristas. Saber Jurídico e Nova Escola Penal no
Brasil, pag 228, IBCCRIM, São Paulo, 2003

Coroa, a Cruz e a Espada lei, ordem e corrupção no
Brasil Colônia, edt. Objetiva R,o de Janeiro, 2006, 11.246.
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prerrogativas dos advogados, o estabelecimento
de Defensorias Públicas, a criação do Conselho
Nacional de Justiça, entre outros motivos, dimi
nuiu seguramente a margem para erros, desvios
ou até crimes no âmbito da magistratura.

Assevere-se, porém, que uma coisa é um juiz
julgar errado, violando a norma processual ou a
prova dos autos, outra é julgar improcedente a
pretensão punitiva deduzida em juízo pelo Mi
nistério Público. Mesmo que a absolvição, pos
sa, em certo casos, ser considerada manifestação
de “impunidade”, esta não pode ser atribuida
nunca ao juiz, pois se absolveu o acusado em
face da verdade processual que foi demonstrada
nos autos e esta não corresponder à verdade dos
fatos (que não foram provados) a culpa desta é
necessariamente dos órgâos persecutórios, leia-
se polícia judiciária e Ministério Público.

Ora, o juiz penal brasileiro não é acusador e
só produz prova (no processo) para descobrir a
verdade e não para suplementar uma acusação
carente de evidências que a suportem. Assim, é
um erro comum da sociedade atribuir ao juiz a
culpa pelo Estado-acusação ter “perdido a cau
sa”. Perdeu, ordinariamente, porque não soube
ou não conseguiu provar o que afirmou na de
núncia, impondo ao juiz absolver o acusado.

E o que a reforma do CPP propõe para per
mitir uma acusação mais bem aparelhada? De
positivo, aparentemente desburacratiza a di
nâmica do inquérito policial, mas de negativo,
agiganta-se a omissão quanto à possibilidade de
investigação pelo MP, fato que, independente
mente das valorosas opiniões em contrário, en
contra-se consolidado, haja vista, por exemplo,
as investigações do MPF em crimes financeiros
e de lavagem de dinheiro3 e, em incidência mui
tíssimo maior, as investigações dos MP’s esta
duais, mormente através dos chamados Centros
de Apoio ou Grupos de Atuação, que contam,
inclusive, com estruturas operacionais compos
tas por policiais militares.

Assim, se aparentemente o problema que
objetivou a reforma não é que os juízes julguem

Resolução no. 77 do CSMPF que trata sobre a investi
gação ministerial.

mal - e sim que não julguem, daí a impunidade
chama a atenção a energia despendida pela co

missão estabelecendo um impedimento do juiz
de garantias para os processos de conhecimen
to, como veremos abaixo.

3 Não se julgamos criminosos no Brasil?

Destrinchemos a pergunta em epígrafe. Os
crimes no Brasil são investigados ou a cifra negra
e maior que as estatísticas oficiais? Os acusados
da prática de delitos no Brasil não são levados a
julgamento? Quando o são, estes acusados são
julgados condenados ou absolvidos defini
tivamente em tempo razoável como demanda a
Constituição, ou o trânsito em julgado de uma
condenação é quase uma discricionariedade
por parte de qualquer acusado que tenha acesso
a um defensor minimamente preparado?

Em razão dos limites deste trabalho, fique
mos com as últimas indagações. Ante ao núme
ro de apenados no Brasil (mais de 400.000), sem
dúvida, não se pode dizer que justiça criminal
é sempre inoperante. Na verdade, ela trabalha
muito e, quando provada a imputação, também
condena muito. Mas é verdade que o sistema di
ficulta muito uma condenação definitiva quan
do o acusado tem acesso a um defensor minima
mente preparado. Mas frise se que este acesso
do indivíduo a um bom defensor (público ou
privado) é legítimo, necessário, mas a demora
infinita não, pois viola o direito de toda socieda
de à proteção — mesmo que reflexa- penal.

E aqui não se tenta absolutamente imputar
aos advogados a culpa da demora. Culpa teriam
se não defendessem seus clientes ou assistidos
até os limites de suas forças e da lei. Essa é, ao
meu sentir, através de quase oito anos de magis
tratura criminal, a grande maioria da advocacia
criminal brasileira. Recorde-se aqui o grande ad
vogado baiano EDSON FREIRE O ‘DWYER5:

Estou a lhes falar de nós, advogados cri
minais. E destes, os que, a meu juizo, me

~ isso, é comum a piada nos meios forenses penais:
Trânsito em Julgado? Muito prazer em conhecê-lo!”

Advocacia Criminal - Uma Escola de Cidadania. Con
selho Federal da OAB. Brasíla DF, 2003, f. 16

recem nossas atenções, nossos destaques,
nossos louvores, são os advogados que
todos deveriam ser, os sérios, os éticos,
os que se entregam às causas, os que estu
dam, os que trabalham, os que vibram, os
que se emocionam.
Não dou o mesmo tratamento àqueles
que se escravizam aos honorários, aos
inescrupulosos, aos anti-éticos, aos que
subornam ou tentam subornar, aos que
se acumpliciam com bandidos e se fazem
bandidos também, aos que vivem e sobre
vivem às custas do crime organizado, aos
que usam diploma, titulação, identificação
profissional, para vantagens apenas finan
ceiras e pessoais, o que não lhes da, nunca,
respeito, admiração, dignidade nem cida
dania profissional.

(...) Os que ensinam e aprendem cidada
nia com a advocacia criminal são aqueles
que defendem, com o mesmo denodo, hu
mildes e poderosos.

Mas, se a Justiça Criminal trabalha muito e
os defensores apenas cumprem seu papel cons
titucional, por que a impunidade grassa? Veja
mos as lições do festejado professor e magistra
do mineiro ANTONIO ALVARES DA SILVA6:

Acontece que o primeiro grau foi visto
como um órgão de passagem, sujeito mais
a erros do que acerto, pois tudo se tornou
recorrível para uma instância superior,
salvo exceções.
Para corrigir tais erros, o processo sobe à
segunda instância para novo julgamento.
Este segundo estágio é visto até mesmo
como uma necessidade psicológica de
quem perde de submeter o caso a outros
juízes de uma instância mais alta.
Nessa instância se reexaminam os fatos e o
direito aplicado. Alguns sistemas, como o
alemão, permitem a repetição do proces
so, em certas circunstâncias, com a reaber
tura da prova. Ë como se tudo começasse
novamente.
Com o julgamento nesta segunda instân
cia, põe-se termo à matéria de fato. Mas

‘Reforma do Judiciário. edt DeI Rey. Belo Horizonte,
2004, pag. 125/126.

acontece que, ao julgar, os juízes podem
ter violado a lei ou divergido da jurispru
dência predominante. Cria se então um
novo recurso, para acertar estas novas
possibilidades de erro. Sobe então o pro
cesso para a terceira instância.

Como, nesta e nas anteriores, pode ter ha
vido violação da Constituição, cuja integri
dade deve ser resguardada pelo Judiciario,
surge mais uma possibilidade de recurso
para uma corte ou tribunal constitucio
nal, que vai analisar o caso sob a égide da
Constituição.

O sistema assim armado é de uma lógica
impecável. A controvérsia é julgada por
todos os ângulos e satisfaz a todas as exi
gências teóricas de um bom julgamento:
o fato e o direito são decididos duas ve
zes, para que se tenha a certeza do que se
julgou. O direito é analisado pela segun
da vez nos tribunais de terceira instância,
para se conferir sua adequação, não mais
aos fatos, mas à lei ou à jurisprudência es
tabelecida para a interpretação do caso em
decisões anteriores.

(...)

Qualquer controvérsia tem que tomar o
mesmo caminho, até perder-se na bu
rocracia das formas demoradas e caras,
matando a substância. Os meios rápidos
de comunicação, o trabalho em rede, a co
municação intercontinental fácil e barata,
tudo ficou de fora. Insistimos nos velhos
métodos.

Será que ante essa obsessão por um julga
mento perfeito, traduzido nesta recorribilidade
infinita, não acabaria por tornar válida a condu
ta do juiz Rabelais que segundo PIERO CALA
MADREI “para ser imparcial tirava aos dados
suas decisões em vez de nos iludirmos esperando
que a nossa pobre lógica de criaturas imperfeitas
consiga alguma vez encontrar a justiça”! Hoje no
Brasil qualquer causa criminal, mesmo em seu
nascedouro, pode ser levada ao Supremo Tri
bunal Federal. São onze ministros para cuidar
de 200 milhões de jurisdicionados - vítimas e
criminosos em potencial- o que foge a qualquer
razoabilidade.

A nosso ver o Código não resolverá esta ques
tão recursal e ainda a agravará ao estabelecer, sem



Escola de Magistratura Federal da la Região II Jornada de Direito Processual Penal

trocadilhos, o agravo previsto no art.462 do Pro
jeto, já que a limitação do uso do habeas corpus,
provavelmente, tendo em vista a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal se revelará incons
titucional (art.635 e seguintes do Projeto).

Outro grande problema é a investigação cri
minal, brevemente tratada no item anterior. O
projeto é no mínimo tímido, para não se dizer
omisso. O sistema policial brasileiro, inclusive
investigatorio, precisa ser repensado à luz das
características próprias do Brasil, mas fazendo
uso das experiências estrangeiras. Se a discussão
da criação de uma Justiça Criminal especializa
da, como também um MP criminal, seria um
passo muito grande, por que não integrar os
MP ‘s à polícia judiciária na fase investigatória?
Por que os legisladores não ao menos buscaram
ouvir as experiências dos promotores de Justiça
que atuam nos Centros de Apoio ou Grupos de
Atuação, que contam, inclusive, com estruturas
operacionais compostas por policiais militares?
Certo é que não pode o país se tornar, ou man
ter se, refém de interesses corporativos.

Curiosamente, porém, o projeto além de
não enfrentar a questão da investigação, vital à
possibilidade da formulação de uma denúncia
consistente e uma conseqüente condenação cri
minal, prendeu-se a i. comissão de reforma com
a questão do impedimento do juiz de garantias
para os processos de conhecimento, invertendo
a regra do art. 83 do CPP.

Dispõe o atual art. 83 do CPP:

Art. 83 - Verificar-se-á a competência por
prevenção toda vez que, concorrendo dois
ou mais juízes igualmente competentes ou
com jurisdição cumulativa, um deles tiver
antecedido aos outros na prática de algum
ato do processo ou de medida a este relati
va, ainda que anterior ao oferecimento da
denúncia ou da queixa.

Prevê, por sua vez o Projeto 156/2009:

Art. 17. O juiz que, na fase de investigaçao,
praticar qualquer ato incluído nas compe
tências do art. 15 ficará impedido de fun
cionar no processo.

Como sabido, é no Poder Judiciário que re
side a garantia do cidadão investigado em po

tencial - de que a verdade não será investigada a
qualquer preço pelo Estado . Assim, outorgou a
Constituição apenas aos juízes a missão de tan
genciar um direito fundamental de um investi
gado (v.g., intimidade) a partir de um juízo de
ponderação para, no caso concreto, deferir ou
indeferir um meio de busca de prova, como uma
busca e apreensão ou interceptação telefônica.

Mas, frise se, compete ao juiz das garan
tias apenas decidir o requerimento ministerial
ou representação policial e não, a partir desta
provocação jurisdicional dos órgâos persecu
tórios, avocar a investigação para o Judiciário.
Assim, por exemplo, requerida uma quebra de
sigilo bancário e fiscal de algumas empresas8,
não pode o juiz entendendo tal medida inútil
(em face do objeto da investigação), converter o
pedido em outro meio deferindo, por exemplo,
uma busca e apreensão, apesar de encontrar-se
autorizado a deferir tal medida ex officio (arts.
l56e242doCPP).

Não pode, pois, fungibilizar o requerimen
to, pois se o fizer, a partir deste ato o juiz passara
a atuar como investigador (parcial, portanto) e,
nos termos do art. 83 do CPP, este mesmo juiz
será, em caso de eventual denúncia sobre o fato
investigado, o juiz competente para o julgamento
desta ação penal.

Frise se que o cerne da questão e verificar
se o juiz agiu como investigador, pois se assim
houver atuado parece óbvio que lhe faltará a im
parcialidade para atuar em futuro julgamento
deste fato (pressuposto processual de validade).

Assim, quando o juiz se põe a apurar um
fato, não limitado ainda pela descrição for

‘Dispõe o art. 5°. LVI da CF: “são inadmissíveis, no
processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
Apesar da obviedade, ante certas manifestações em
contrário, vale lembrar que o princípio societas delin
quere non potest apenas impede que uma pessoa ju
rídica torne-se ré em uma ação penal (salvo de crime
ambiental), mas nada impede que seja objeto de uma
investigação, onde suas transações bancárias, registros
fiscais e operações comerciais sejam escrutinadas à luz
da lei penal. Inclusive, muitas vezes apenas após tais
investigações é que autoria (administrador de direito e
e de fato ) exsurge.

malizada, que se subsuma a uma previsão
típica, ilícita e culpável, acaba por desviar-
se do papel a ele originariamente traçado,
qual seja, de aplicação do direito e de solu
ção dos conflitos penais, imiscuindo-se na
atividade que se esperaria fosse exercida,
apenas, pela acusação.9

Voltemos então ao fato hipotético da con
versão do pedido de quebra de sigilo em busca
e apreensão. Digamos que Tício é suspeito de
ter montado uma empresa de turismo em que,
sem autorização do BACEN, realiza operações
de câmbio e envia clandestinamente divisas ao
exterior. Aberta a investigação, o MP requer
a quebra do sigilo bancário, fiscal e financeiro
(BACEN) do suspeito. Entendendo o juiz, po
rem, que isso pode ser feito depois, determina à

ohcia judiciária que apreenda no local da em
resa todos os objetos relacionados aos delitos

nvestigados.
Ora, em qualquer investigação apresentam

e ao órgão que a conduz ao menos três ques
oes: um problema (Tício encontra-se pratican

do crimes contra o Sistema Financeiro?); uma
hipótese (Tício está praticando tais crimes por
meio de sua empresa de turismo); uma seleção
dos métodos ou técnicas de pesquisa (acesso a

ados negados, interceptação telefônica, vigilân
cia campana, etc.)0 Assim, se o juiz, ao invés de
apenas deferir ou indeferir o pedido, vai além
e determina de oficio outra medida, ele avoca
para si as questões acima que, obviamente, não
são dele, mas dos órgãos persecutórios. No caso
hipotético acima, inclusive, o juiz alteraria o ro
teiro ou rotina da investigação estabelecida pelo
investigador, pois a partir da busca e apreensão
não haveria mais espaço para medidas sigilosas,
cuja não ciência do investigado é requisito para
sua utilidade (v.g. interceptação telefônica).

Assim, a contrario sensu, mantendo-se o
juiz nesta fase investigatória em seu locus pró
prio, isto é, como juiz de garantias do cida -

contra o Estado, não apenas estara plenamente
preservada sua imparcialidade em caso de even
tual oferecimento de denuncia sobre tais fatos
pelo Ministério Público, como tera este juiz que
conhece os fatos, muito mais segurança para jul
gar, absolvendo ou condenando o acusado.

Nesse sentido, parece demasiada a deter
minação contida no Projeto do novo Código de
Processo Penal (PE 156/09) de que o juiz que
tenha, quanto a certo fato, atuado como juiz
de garantias na investigação, não poderá atuar
como juiz do processo de conhecimento, se o
fato for objeto de denúncia.

Em apertada síntese, tenta-se inverter-se a
consagrada norma do art. 83 do CPP, levando o
feito a outro juiz que desconhece os fatos, o que
em muitos casos significará não apenas mais
morosidade, mas o julgamento do processo por
juízes não vivenciados nas lides penais e, por
tanto, no drama de seu ator principal, o réu’.

Tudo isto em busca de uma sonhada im
parcialidade que está além das óbvias limitações
humanas do juiz, olvidando a velha lição de
FRANCESCO CARNELUTTI, em seu clássico
“As Misérias do Processo Penal”:’2

Não há nada a fazer para restabelecer a
confiança senão observar que a justiça que
se pode obter com o trabalho do juiz no
processo é aquele pouco de justiça, que a
nós pobres homens, limitados e acabados
como somos, é consentida; não há nada
mais perigoso que cultivar as ilusões em
torno deste ponto fundamental do proble
ma da civilização.

Conclusão

Se o objetivo da reforma foi combater a im
punidade no Brasil e a causa maior desta impu
nidade seria um sistema processual pródigo emZILLI, MARCOS ALEXANDRE COELHO. A iniciati

va instrutória do juiz no processo penal. pág. 212. RT,
2003.

Sobre o tema da recondução da investigação criminal
ao modelo geral do método científico, ver Denilson
Peitoza Pacheco. Direito Processual Penal. Teoria,
crítica e práxis. fi. 719, edt. Impetus, 2008

“Quem quer que receie o castigo já o está recebendo”
Michel de Montaigne. Ensaios. Livro Segundo. Pág.
317, Edt. Nova Cultural, 2000.

pág. 60. 6’. edição. Bookseller, 2005.
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meios para que uma sentença criminal conde
natória não transite em julgado, ao não propor
o projeto instrumentos que atenuem as causas
da impunidade, a reforma parece revelar-se, não
obstante os notórios talentos individuais de seus
realizadores, desfocada de seus objetivos.
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1 Introdução
Em abril de 2010, a Escola de Magistratura

Federal da la Região — ESMAF promoveu em
Brasília uma jornada jurídica dedicada ao ante
projeto do novo Código de Processo Penal.

Na ocasião, foram proferidas palestras so
bre as mudanças introduzidas pelo anteprojeto,
com destaque para os pontos inovadores, e, num
desdobramento das atividades, foram propor
cionadas a discussão do anteprojeto pelos juízes
presentes e a elaboração de enunciados.

Dentre as várias mudanças propostas no an
teprojeto, e que se mostrou ponto controvertido
tanto durante a jornada quanto nos vários deba
tes ocorridos no mundo jurídico a respeito do
novo código, destaca-se a introdução da figura
do Juiz das Garantias.

No anteprojeto, o Juiz das Garantias atuará
durante a fase pré-processual, sendo responsável
pelo controle da investigação criminal e salva
guarda dos direitos individuais, inclusive a apre
ciação de medidas cautelares como a prisão, a
quebra de sigilo, a busca e apreensão. A polêmica
sobre o tema não se refere propriamente à previ
sao de um juiz de garantias, e sim na proibição
deste juiz em atuar durante a fase processual.

Este artigo visa a apresentar o debate, ampla
mente amparado em posições ético-valorativas,
bem como eleger uma solução, justificando-a a
partir de princípios, normas e valores existentes
no ordenamento jurídico.

O papel do juiz frente às provas no
processo penal

Atualmente, o sistema processual adota-
no Brasil é um misto de sistema acusató
e inquisitivo, conforme preleciona NUCCI

2009:25):

Os princípios norteadores do sistema, ad
vindos da Constituição Federal, possuem
inspiração acusatória (ampla defesa, con
traditório, publicidade, separação entre
acusação e julgador, imparcialidade do

juiz, presunção de inocência etc.). Porém,
é patente que o corpo legislativo proces
sual penal, estruturado pelo Código de
Processo Penal e leis especiais, utilizado
no dia a dia forense, instruindo feitos e
produzindo soluçoes às causas, possui ins
titutos advindos tanto do sistema acusató
rio quanto do sistema inquisitivo. Não há
qualquer pureza na mescla dessas regras,
emergindo daí o sistema misto.

Durante a investigação do crime, o juiz par
ticipa como fiscalizador da legalidade do inqué
rito policial e como garantidor das liberdades
individuais. Quanto ao último aspecto, por for
ça de cláusula constitucional de reserva de juris
dição, ao juiz compete apreciar e decidir sobre
medidas que vulnerem os direitos e garantias
fundamentais, tais como prisões e quebras de
sigilo de toda sorte.

Não há nenhum impedimento ao juiz que
atuou na fase inquisitorial de atuar também na
fase processual. Ao contrário, o juiz é considera
do prevento para a futura ação penal, ao deferir
matéria afeta à reserva de jurisdição.

Durante a fase processual, é possível ao ma
gistrado determinar ex oficio a produção de pro
vas, coadjuvando as partes, iniciativa que refoge
ao sistema acusatório.

O anteprojeto do novo código pretende instau
rar um sistema acusatório puro e ainda vai além.

A iniciativa probatória do juiz na fase pro
cessual, por exemplo, resta mantida, porem li
mitada à produção de provas exclusivamente
no interesse da defesa. Essa regra está em con
sonância à exigência de separação entre o órgão
estatal acusador e o órgâo estatal julgador, por
um lado, e, por outro, ao princípio da ampla de
fesa, basilar no processo penal.

A norma vem materializar uma posição
que já é recorrente na doutrina, da qual cito
PACELLI (2004:333):

Pensamos ser perfeitamente possível
construir uma linha divisória entre o que

seja iniciativa probatória e iniciativa acu

Juiz das garantias no Anteprojeto do Código de Processo Penal
Juíza federal substituta Ana Paula Serizawa Silva Podedworny
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satória do juiz penal. Esta, a iniciativa acu
satória, estará sempre presente quando o
juiz, qualquer que seja o argumento de
clinado, empreenda atividade probatória
de iniciativa da acusação. E mais. Que tal
atividade se revele substitutiva ou mesmo
supletiva daquela que a própria lei impõe,
como ônus processual, ao Ministério Pú
blico (art. 156, CPP).

Justifica-se, ainda, pela noção de desequili
brio de armas entre a defesa e a acusação, a qual
além de contar com a polícia na fase investiga
tória, conta com um órgão estruturado e forte,
dotado de garantias suficientes a exercer seu
mister, o Ministério Público, que atua tanto na
fase investigatória quanto no decorrer da ação
penal propriamente dita.

Na exposição de motivos do novo código,
menciona-se expressamente a impossibilidade
de substituição do órgão acusador pelo órgão
julgador.

Tal mudança chama à responsabilidade o
órgao acusador, que fica sendo o único respon
sável pela correta instrução do feito quanto à
prova de suas teses. Por outro lado, resguarda
eventual direito do réu que poderia restar preju
dicado por uma defesa técnica desidiosa.

Especificamente quanto à figura do juiz das
garantias, a justificativa dada pelos juristas a ela
favoráveis, especialmente os integrantes da Co
missão responsável pela elaboração do antepro
jeto, é o atendimento a duas estratégias bem de
finidas, quais sejam, “a) a otimização da atuação
jurisdicional criminal, inerente à especialização
na matéria e ao gerenciamento do respectivo
processo operacional; e b) manter o distancia
mento do juiz do processo, responsável pela
decisão de mérito, em relação aos elementos de
convicção produzidos e dirigidos ao órgâo da
acusação”.

É em relação à segunda estratégia elenca
da que se encontra a grande polêmica em volta
do tema. A ideia subjacente é a suposta “conta
minação” do juiz que deferiu provas na fase de
inquérito, portanto sem o contraditório. Ao de
ferir a prova, num primeiro momento, e, no des
dobramento, tomar conhecimento do conteúdo
dessas provas, antes mesmo de haver acusação

formal e defesa, o juiz faria um pré-julgamento
e formaria seu convencimento a favor da tese da
acusação, prejudicando de forma intransponível
a defesa do réu.

Essa noção é sujeita a algumas considera
ções, que passo a enumerar.

Em primeiro lugar, parece ser ponto pacífi
co que algumas provas devem ser deferidas sem
o conhecimento e, portanto, sem a participa
ção do futuro reu em potencial, para que sejam
eficazes. Como exemplo pode se citar a escuta
telefônica e a busca e apreensão, que restariam
frustradas caso os investigados tivessem ciência
de seu deferimento.

Ao deferir a realização de tais provas o juiz
não está fazendo um juízo de valor prévio quan
to à culpabilidade do investigado. Em verdade,
o juiz está primordialmente decidindo quanto
à pertinência da prova e sua necessidade à luz
do caso concreto e frente aos direitos e garantias
fundamentais do investigado. O deferimento da
prova não significa um pré julgamento favorá
vel à acusação, assim como o indeferimento nao
significa um pendor à absolvição, caso o inqué
rito vire ação penal. Esse papel já é exercido pelo
juiz, nos termos da legislação atual, sem que pai
re qualquer questionamento ou dúvida quanto
a sua imparcialidade para processar e julgar a
futura ação penal.

Nessa seara, parece desprovida de qualquer
razoabilidade a alegação de que, ao permitir a
prova, o juiz fica propenso a dela se utilizar para
condenar, de forma a justificar a sua decisão pri
meira de deferimento. Isso porque ao deferir a
prova o juiz não tem dimensão de seu resultado,
que tanto pode incriminar quanto absolver o
investigado de qualquer responsabilidade.

Em segundo lugar, essas provas geralmen
te deferidas e realizadas no âmbito do inquérito
policial são, por vezes, essenciais à caracteriza
ção do crime, à individualização da autoria e à
formação da culpa, podendo levar tanto ao ofe
recimento da denúncia quanto ao arquivamento
do inquérito.

Nesse aspecto, é forçoso admitir que algu
mas provas realmente influenciam de forma
preponderante na formação da convicção quan
to à ocorrência do crime. Mas aqui também há

que se ressaltar que essa potencialidade decorre
da própria prova e não do momento em que ela
é produzida. Muito menos significa uma pro
pensão do juiz que a deferiu em dela se utilizar
para condenar o acusado.

Tome-se, por exemplo, a gravação de ima
gens, bem como a gravação telefônica, em que a
prova em si pode se configurar como evidente e
indiscutível. E, nesse caso, o poder de persuasão
da prova será o mesmo, não fazendo a mínima
diferença se o destinatário é o juiz que a deferiu
ou outro juiz, que, em momento posterior, a
utilize para sentenciar o acusado.

Todos esses aspectos a respeito da proposi
tura de um juiz das garantias partem da mesma
justificativa grave e equivocada, ou seja, a as
sunção de que o juiz, ao deferir a prova na fase
pré-processual torna-se parcial e tendencioso.
É uma lucubração poderosa, pois em matéria
de processo, a maior garantia do cidadão, a que
torna possível a materialização de todas as ou
tras, é a da imparcialidade e independência ju
dicial. Havendo dúvidas sobre a imparcialidade
do juiz, que garantia sobra ao réu?

Essa noção é perigosa e não pode ser acei
ta, sob pena de se declarar a própria falência do
atual sistema processual penal. É lícito propor
mudanças quanto à instrução do feito, mas não
se pode dizer que o modelo atual é contrário ou
ofensivo aos princípios constitucionais, tanto é
assim que a instituição do juiz das garantias está
no âmbito de uma lei para um novo Código de
Processo Penal.

No sistema de avaliação da prova por nós
adotado, o da persuasão racional, os atores do
processo, e, em última análise, toda a sociedade,
podem controlar a correção das decisões judi
ciais, por meio de sua fundamentação.

O sistema prevê mecanismos de correção
de eventuais erros judiciais. Especificamen
te no caso do deferimento de provas, pode-se
mencionar a própria cominação de nulidade da
prova ilegal. E, no caso de excessos na atuação
judicial, existe a exceção de suspeição no âmbito
processual, as representações para os diversos
órgãos de controle judicial, num âmbito extra-
processual e a possibilidade de indenização, no
âmbito civil.

Não obstante as críticas feitas, a figura do
juiz das garantias pode ser uma inovação po
sitiva no âmbito do processo penal, sob outra
otica. Isso porque parece, de fato, inegável que
a especialização do Poder Judiciário também
nesse particular representaria maior eficiência
no acompanhamento dos inquéritos policiais e
atuaçao a eles inerente. Como exemplo, pode se
citar o Departamento de Inquéritos Policiais e
Policia Judiciaria de Sao Paulo — DIPO, que e
hoje o que mais se aproxima da ideia de um juiz
das garantias.

Os Juízes de Direito lotados no DIPO fazem
o acompanhamento dos inquéritos policiais, in
clusive quanto ao controle de prisões e deferi
mento de provas que vulneram algum aspecto
das liberdades públicas e garantias constitucio
nais. E não participam da fase processual dos
inquéritos.

Mas o DIPO só existe na comarca da capital
e foi criado como forma de aperfeiçoar a pres
tação jurisdicional, segundo o princípio da e
ciência. Seria, de resto, completament
a adoção de um departamento semelhante nas
comarcas do interior, mesmo no maior estado
do país.

Nesse sentido, convém destacar o seguinte
trecho da exposição de motivos do anteprojeto,
que evidencia a ciência, por parte da comissão
de juristas, das dificuldades da adoção indistin
ta da figura do juiz de garantias, e, mais do qu
isso, a transferência de responsabilidades para
os tribunais:

Evidentemente, e como ocorre em qual
quer alteração na organização judiciária, os
tribunais desempenharao um papel de fun
damental importância na afirmação do juiz
das garantias, especialmente no estabeleci
mento de regras de substituição nas peque
nas comarcas. No entanto, os proveitos que
certamente serão alcançados justificarão
plenamente os esforços nessa direção.

Da forma como prevista, principalmente no
que tange à proibição absoluta do juiz das garan
tias de participar da ação penal, a inovação
um entrave à prestação jurisdicional efici
se tornará verdadeira causa de imp .

favorecer a prescrição.
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3 Conclusão

O deferimento de medidas que atingem
garantias individuais não implicam em pré-jul
gamento nem induzem à perda de parcialidade
do juiz para participar de eventual futura ação
penal.

Nesse sentido, a inclusão de um juiz das ga
rantias na organização judiciária só terá um im
pacto positivo na melhoria da prestação jurisdi
cional, inclusive no que se refere ao resguardo
das garantias constitucionais, se for inspirada
por um critério de eficiência.

1 Introdução

O advento de uma nova codificação, qual
quer que seja o ramo do direito que tal legislação
pretenda regular, é sempre um momento pro
pício para profundas transformações na prática
do direito relacionado a tal área.

Com o novo diploma, surgem institutos
novos, fruto do pensamento, das experiências,
enfim das relações humanas existentes na socie
dade ao tempo de sua elaboração. Daí porque
há sempre uma preocupação por parte do legis
lador, ao longo do processo legislativo, de ouvir
a sociedade, ouvir os experts no tema e, mesmo,
adaptar à futura legislação a eventuais mudan
ças de tendência, de jurisprudência, enfim, do
pensamento, caso o período de tramitação seja,
por demais, prolongado.

E com o Projeto de Lei do Senado n° 156 de
2009, que dará origem ao novo Código de Pro
cesso Penal Brasileiro não poderia ser diferente.
Em verdade, a base do texto, fruto de anteprojeto
elaborado por comissão com alguns dos maio
res juristas do país na matéria, podendo citar-se
como exemplo o seu coordenador, Ministro Ha
milton Carvalhido e seu relator Doutor Eugênio
Pacelli de Oliveira, propõe várias mudanças de
forma e de conteúdo na prática processual pe
nal brasileira, procurando adequa-la aos princí
pios constitucionais de liberdade plasmados na
«Constituição Cidadã” de 1988.

Por óbvio, se os ares deste início século no
Brasil indicam uma valorização dos princípios
democráticos, desta democracia que já se con
solidou sob o ponto de vista institucional e que
agora busca efetivar a cidadania tanto sob o
ponto de vista das políticas públicas, quanto sob
a necessidade de respeito aos direitos e garan
tias individuais do cidadão em face do Estado, o
novo modelo de processo penal terá de ser antes
restaurativo, que repressivo, antes conciliador
que investigador.

É dizer, o novo Código de Processo Penal
naturalmente tenderá a romper com a dogmá
tica anterior, relativizando princípios anterior
mente absolutos como o da obrigatoriedade da
ação penal, em favor de uma prática que reflita
efetividade e celeridade, buscando eliminar do
seio da sociedade o sentimento recorrente de
impunidade tão noticiado pela mídia.

E se o caminho a trilhar implica em abdicar
de verdades absolutas tal como o princípio da
indisponibilidade da ação penal em favor de um
processo penal que se dedique à construção da
paz social com a eliminação da litigiosidade que
permeia a relação processual, quatro são os as
pectos centrais a serem analisados, sendo, aliás,
esta a proposta da presente reflexão.

E quais seriam estes aspectos? Primeiramen
te, há de se analisar qual será o papel dos sujei
tos do processo na nova relação processual que
se quer produzir. Em segundo lugar, devem ser
examinadas as experiências existentes de justiça
restaurativa no cenário processual penal brasi
leiro. Em terceiro lugar, há que se investigar se
o modelo proposto e suficiente para possibilitar
as mudanças que se quer sejam operadas. E, por
fim, se há qualquer contribuiçao que possa ser
extraída desta reflexão e que sirva a melhoria do
processo penal brasileiro, objetivo que, ao fim e
ao cabo, encampa a intençao de todos os profis
sionais da área.

2 Do novo papel dos sujeitos processuais
no Anteprojeto de Reforma do Código
de Processo Penal

A primeira constatação que a leitura do Pro
jeto de Lei do Senado n° 156 de 2009 traz é a de
que há nítida alteração no papel dos sujeitos do
processo dentro da relação processual penal.

Dessa mudança, verifica-se que a de maior
importãncia consiste na evidente redução do
papel Juiz na instrução processual. O juiz, que
no texto atual, tem participação preponderante

Projeto de reforma do Código de Processo Penal: modernização ou
continuísmo?

Juiz federal André Prado de Vasconcelos
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na busca da verdade real, passará a atuar mais
como um garante das liberdades individuais,
um árbitro que possibilita o aperfeiçoamento de
um sistema acusatório puro.

Apenas a título de ilustração, cito a exposi
ção de motivos do anteprojeto onde resta enun
ciado, de forma clara, o novo perfil que se quer
do juiz no processo penal a partir da edição do
futuro código, senão veja se:

Com efeito, a explicitação do princípio
acusatório não seria suficiente sem o es
clarecimento de seus contornos mínimos,
e, mais que isso, de sua pertinéncia e ade
quação às peculiaridades da realidade na
cional. A vedação de atividade instrutoria
ao juiz na fase de investigação não tem e
nem poderia ter o propósito de suposta re
dução das funções jurisdicionais. Na ver
dade, é precisamente o inverso. A funçao
jurisdicional é uma das mais relevantes no
âmbito do Poder Público. A decisão judi
cial, qualquer que seja o seu objeto, sempre
terá uma dimensão transindividual, a se
fazer sentir e repercutir além das frontei
ras dos litigantes. Daí a importância de se
preservar ao máximo o distanciamento do
julgador, ao menos em relação à formação
dos elementos que venham a configurar a
pretensão de qualquer das partes. Em pro
cesso penal, a questão é ainda mais proble
mática, na medida em que a identificação
com avitima ecom seu infortúnio, particu
larmente quando fundada em experiência
pessoal equivalente, parece definitivamen
te ao alcance de todos, incluindo o magis
trado. A formação do juízo acusatório, a
busca de seus elementos de convicção, o
esclarecimento e a investigação, enfim,
da materialidade e da autoria do crime a
ser objeto de persecução penal, nada tem
que ver com a atividade típica da função
jurisdicional. Esclareça-se que as cláusulas
de reserva de jurisdição previstas na Cons
tituição da República, a demandar ordem
judicial para a expedição de mandado de
prisão, para a interceptação telefônica ou
para o afastamento da inviolabilidade do
domicílio, não se posicionam ao lado da
preservação da eficiência investigatória.
Quando se defere ao juiz o poder para a au
torização de semelhantes procedimentos,
o que se pretende é tutelar as liberdades

individuais e não a qualidade da investi
gação. Não bastasse, é de se ter em conta
que o Ministério Público mereceu trata
mento constitucional quase equiparável à
magistratura, notadamente em relação às
garantias institucionais da inamovibilida
de, da vitaliciedade e da irredutibilidade
de vencimentos. Assim, seja do ponto de
vista da preservação do distanciamento do
julgador, seja da perspectiva da consolida
ção institucional do parquet, não ha razão
alguma para permitir qualquer atuação
substitutiva do órgão da acusação pelo
juiz do processo. Não se optou pelo juiz
inerte, de resto inexistente nos países de
maior afinidade processual com o Brasil,
casos específicos de Portugal, Itália, Espa
nha e Alemanha, e que tambem adotam
modelos acusatórios, mas, sim, pelo for
talecimento das funçôes de investigação e,
assim, das respectivas autoridades, e pela
atribuição de responsabilidade processual
ao Ministério Público, O que não signifi
cará, um mínimo que seja, o alheamento
judicial dos interesses da aplicação da lei
penal. Instaurado o processo, provocada a
jurisdição, poderá o juiz, de ofício, adotar
ate mesmo medidas acautelatórias, quan
do destinadas a tutelar o regular exercício
da função jurisdicional (...)

Para a consolidação de um modelo orien
tado pelo princípio acusatório, a instituição
de um juiz de garantias, ou, na terminolo
gia escolhida, de um juiz das garantias, era
de rigor. Impende salientar que o antepro
jeto não se limitou a estabelecer um juiz de
inquéritos, mero gestor da tramitação de
inquéritos policiais. Foi, no ponto, muito
alem. O juiz das garantias será o responsá
vel pelo exercício das funções jurisdicionais
alusivas à tutela imediata e direta das invio
labilidades pessoais. A proteção da intimida
de, da privacidade e da honra, assentada no
texto constitucional, exige cuidadoso exame
acerca da necessidade de medida cautelar
autorizativa do tangenciamento de tais di
reitos individuais. O deslocamento de um
orgão da jurisdição com função exclusiva de
execução dessa missão atende à duas estra
tégias bem definidas, a saber: a) a otimização
da atuação jurisdicional criminal, inerente à
especialização na matéria e ao gerenciamen
to do respectivo processo operacional; e b)

manter o distanciamento do juiz do proces
so, responsável pela decisão de mérito, em
relação aos elementos de convicção produ
zidos e dirigidos ao órgão da acusação.’

Como se pode observar, haverá sensível

alteração do papel do juiz na nova relação pro
cessual a ser inaugurada com a edição do futuro
Código de Processo Penal. Mas a pergunta que
fica é: será que aos demais sujeitos do processual
foram atribuídos poderes suficientes para tornar

a relação processual, de fato, equilibrada?
Isto porque, à diminuição de poder do Ma

gistrado não correspondeu um crescimento das
atribuições dos membros Ministério Público
em específico no que tange à possibilidade de
conciliação e transação como meios efetivos de
finalização da lide penal, tema que será objeto
de estudo adiante quando da análise do modelo
proposto pelo Projeto de Lei do Senado n° 156
de 2009.

Por outro lado, não se pode negar que a ex
periência da prestação jurisdicional restaurativa
tem obtido sucessos Brasil, a despeito do fato
de que sua implantação ocorre de forma tímida
embora gradativa. E são essas experiências que
serão objeto de reflexão no tópico seguinte.

3 As experiências existentes de justiça
restaurativa no cenário processual
penal brasileiro

Sobre justiça penal restaurativa, como pri
meira consideração, de se ver que todas as mu
danças legislativas ocorridas no Brasil depois da
Lei n° 9.099/95 que instituiu os Juizados Espe
ciais, têm sido no sentido de ampliar o leque de
possibilidades de solução do conflito de inte
resses que permeia a relação processual via de
negociação.

Aliás, mesmo que fora do universo penal,
há consenso nos meios jurídicos de que a con
ciliação, ainda que não utilizada como forma de
auto-composição no seu senso estrito, é a forma
mais célere resolução de conflitos. Mostra disso

BRASIL. Exposição de Motivos do Anteprojeto de Re
forma do Codigo de Processo Penal

são os programas como “Conciliar é legal” de
âmbito nacional.

A respeito da conciliação na justiça penal
brasileira, os ensinamentos de Luiz Plávio Go
mes são de todo pertinentes, senão veja-se:

Há três modelos de resolução dos conflitos
penais (cf. GARCIA PABLOS DE MOLI
NA e GOMES, L. F., Criminologia, 6. ed.,
São Paulo: RT, p. 398 e ssj:

(a) modelo dissuasório clássico, fundado
na implacabilidade da resposta punitiva
estatal, que seria suficiente para a repro
vação e prevenção de futuros delitos. A
pena contaria, portanto, com finalidade
puramente retributiva. Neste Direito pe
nal punitivista retributivista não haveria
espaço para nenhuma outra finalidade à
pena (ressocialização, reparação dos da
nos etc.). Ao mal do crime o mal da pena.
Nenhum delito pode escapar da inderro
gabilidade da sanção e do castigo. Razões
dejustiça exigem um Direito penal inflexí
vel, duro, inafastável, porque somente ele
seria capaz de deter a criminalidade, por
meio do contra-estímulo da pena;

(b) modelo ressocializador, que atribui à
pena a finalidade (utilitária ou relativa) de
ressocialização do infrator (prevenção es
pecial positiva). Acreditou se que o Direi
to penal poderia (eficazmente) intervir na
pessoa do delinqüente, sobretudo quando
ele estivesse preso, para melhorá-lo e rein
tegrá lo à sociedade;

(c) modelo consensuado (ou consensual) de
Justiça penal, fundado no acordo, no con
senso, na transação, na conciliação, na me
diaçao ou na negociação (plea bargaining).

Dentro deste terceiro modelo (que se an
cora no consenso) impõe-se distinguir
dois sub-modelos bem diferenciados:

(a) modelo pacificador ou restaurativo
(Justiça restaurativa, que visa à pacificação
interpessoal e social do conflito, reparação
dos danos à vítima, satisfação das expecta
tivas de paz social da comunidade etc.) e

(b) modelo da Justiça criminal negociada
(que tem por base a confissão do delito,
assunção de culpabilidade, acordo sobre a
quantidade da pena, incluindo a prisional,
perda de bens, reparação dos danos, forma
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de execução da pena etc., ou seja, o pica
bargaining).

Diante do que acaba de ser exposto, parece
correto (e necessário) distinguir, no âmbi
to da Justiça criminal, atualmente, o “es
paço de consenso” do “espaço de conflito”.
Aquele resolve o conflito penal mediante
conciliação, transação, acordo, mediação
ou negociação. Este não admite qualquer
forma de acordo, ou seja, exige o clássico
devido processo penal (denúncia, proces
so, provas, ampla defesa, contraditorio,
sentença, duplo grau de jurisdição etc.). O
modelo consensual pertence ao primeiro
espaço (do consenso); os modelos puniti
vistas (dissuasório e ressocializador) inte
gram o segundo espaço (do conflito).

Mas não existe um só modelo consensu
ai de Justiça penal. Em outras palavras,
dentro do espaço de consenso (da Justiça
consensuada) impõe-se bem definir e dis
tinguir as múltiplas formas de resolução
dos conflitos penais: (a) conciliação, (b)
mediação e (c) negociação.

A conciliação é típica dos juizados cri
minais no nosso país. Ela é dirigida pelo
juiz (ou conciliador) e visa, sobretudo, à
reparação dos danos em favor da vítima.
Busca-se pela conciliação (que é um gêne
ro) tanto a reparação ou composição civil
como a transação penal (que são suas es
pécies). Essa forma de resolução de con
flitos só é apropriada para as infrações
penais menos graves, que se denominam
no nosso país «infrações penais de menor
potencial ofensivo” (legalmente são as in
frações punidas com pena máxima nao
superior a dois anos, nos termos das Leis
9.099/1995 e 11.313/2006).

A mediação é, na atualidade, a forma pre
dileta de resolução de conflitos da chama
da Justiça restaurativa (cf. SICA, Leonar
do, Justiça restaurativa, Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2007). Por meio dela, que
deve ser dirigida por terceiros imparciais
(mediadores profissionais), objetiva-se a
integração social de todos os envolvidos
no problema, a preservação da liberdade, a
ampliação dos espaços democráticos den
tro da Justiça penal, redução do sentido
aflitivo e retributivo da pena, superação da
filosofia do castigo a todo preço, restau

ração do valor da norma violada, da paz
jurídica e social etc. A mediação não pode
ser concebida como uma panacéia por
que parece válida apenas para alguns de
litos (normalmente de média gravidade),
excluindo-se os fatos de alta ou altíssima
potencialidade lesiva.

Recorde-se que o modelo de Justiça res
taurativa, de outro lado, pode acontecer
(a) dentro do próprio sistema penal ou (b)
fora do sistema penal. O primeiro nos leva
a questionar a natureza pública do Direito
penal, mas não se situa fora dele, O segun
do apresenta-se como forma ou modelo
alternativo de solução de conflitos. Aque
le pertence ao Direito penal (é “solução”
intra-sistemática); este se aproxima de (ou
integra) um outro Direito (que pode ser
chamado de sancionador).

A negociação, por último, é a marca regis
trada do modelo norte-americano de Jus
tiça criminal, que é conhecido como pica
bargaining. Mais de 90% dos delitos (nos
EUA) são resolvidos por esse sistema, que
permite acordo sobre todos os aspectos
penais (sobre pena, sobre a definição do
delito, perda de bens, forma de execução
da pena etc.). Nos EUA o plea bargaining
é válido, de outro lado, para todos os de
litos, em princípio, incluindo se fatos
extremamente graves. O acusado assume
responsabilidade pelo injusto cometido
(ou seja: aceita sua culpabilidade) e a ne
gociação se faz entre ele, seu defensor e o
representante do Ministério Público.

Já contamos no Brasil com o modelo con
ciliatório (juizados criminais). Não temos
ainda a mediação (como forma de resolu
ção de conflitos penais) nem o plea bargai
ning. A primeira, apesar de todos os pro
blemas que apresenta (veremos isso em
outro artigo), deveria ser imediatamente
introduzida na nossa cultura jurídica.
Quanto ao segundo, o debate é muito mais
complexo. De qualquer modo, preservadas
todas as garantias legais e constitucionais,
depois de definido o fato (ou fatos) impu
tado (s), ou seja, depois do recebimento
da denúncia, com defesa preliminar obri
gatória antes do juízo de admissibilidade
da peça acusatória, é chegado o momento
de se pensar na possibilidade de se alte
rar o ordenamento jurídico para se ado

tar um tipo de pica bargaining no Brasil,
mas diferente dos EUA, que vêm dando
evidências, em favor do primeiro, de um
claro desequilíbrio entre o eficientismo e
o garantismo.

Pois bem, no contexto onde se procura, tal

como nos ensina o autor, o “eficientismo”, não
resta dúvida de que a introdução do sistema pe
nal consensual veio para ficar em nosso sistema
jurídico. Tratando do tema Heron Santana Gor
dilho, vaticina o que viria a ocorrer com a ado

ção dos Juizados Especiais e pleiteia a adoção do
pica barganing no Brasil, senão veja-se:

Estes institutos marcam a introdução de
justiça criminal consensual em nosso sis
tema, permitindo uma resposta rápida
para crimes de pequeno e médio potencial
ofensivo, e ao próprio suspeito a possibi
lidade de livrar-se de um processo demo
rado e de conclusão imprevisível em troca
da extinção de punibilidade mediante o
cumprimento de medidas alternativas e da
reparação dos danos que o fato provocou.

A rigor, estalei, que poderá promover uma
verdadeira revolução no sistema criminal
brasileiro, veio se contrapor à tendência
atual, que inspirada no movimento deno
minado “lei e ordem” propõe um direito
penal simbólico, excessivamente interven
cionista e preventivo, atraves de medidas
repressivas de extrema severidade, tais
como a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei
do Crime Organizado, que findaram por
não produzir o efeito esperado de dimi
nuição da criminalidade.

A Lei dos Juizados Especiais Criminais,
ao contrário, acompanha os avanços apre
sentados em diversos países, dentre eles o
sistema criminal dos EUA e as propostas
doutrinárias mais avançadas, pois desde
Beccaria se sabe que realmente faz dimi
nuir a criminalidade não é a severidade da
pena, mas a certeza da sua aplicação.

2GOMES, Luiz Flávio. Justiça penal restaurativa: perspec
tivas e críticas. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1462, 3
jul. 2007. Disponível em:<http://jus2.uol.com.br doutri
na/texto.asp?id= 10077>. Acesso em: 03 set. 2010.

A Lei dos Juizados Especiais Criminais,
atraves dos institutos da transação penal
e da suspensão condicional do processo
vão certamente oferecer uma grande con
tribuição ao sistema criminal brasileiro,
ainda que tenham sido introduzidos de
maneira tímida.

Tais institutos deveriam ser ampliados
através do aumento para até cinco anos a
pena máxima para crimes que permitam
transação penal, de modo que um maior
número de crimes possam ser submetidos
aos juizados especiais criminais.

Além disso, devemos inserir em nosso sis
tema criminal a possibilidade do réu de
clara se culpado e negociar a pena com a
justiça, livrando se de um processo penal
moroso e incerto.3

E os juizados especiais no âmbito criminal
passaram a significar uma revolução quando se
trata de eficiência tanto na redução de custos
quanto na geração de resultados concretos no
que tange à diminuição do sentimento de impu
nidade por parte do ofendido ou do próprio au
tor do fato que sente maior proximidade entre o
delito e a sanção.

Por essas razôes, a justiça penal restaurati
va é um caminho sem volta. Agora, se o modelo
proposto pelo anteprojeto é suficiente para ga
rantir a desejada eficiência analisaremos no tó
pico seguinte.

4 O modelo de procedimento sumário
previsto no Projeto de Lei do Senado n°
156 de 2009

Levando em conta, pois, tudo que até aqui
já se disse a respeito da necessidade de um novo
modelo de justiça penal baseado no consenso e
na eficiência, nos deparamos com o modelo de
procedimento sumário apresentado inicialmen
te pelo anteprojeto no seu artigo 271 e que aca
bou por ser renumerado para o artigo 278 no

GORDILHO, Heron Santana. Justiça Penal Consensual
e as Garantias Constitucionais no sistema Criminal do
Brasil e dos E.U.A.. Disponível em: <http://www.pu
blicadireito.com.br conpedi/manaus/arquivos/Anais/
sao paulo/2187.pdf> Acesso em: 03 set. 2010.



Escola de Magistratura Federal da la Região II Jornada de Direito rocessua ena

Projeto de Lei do Senado n° 156 de 2009, com a
seguinte redação:

Art. 278. Ate o início da instrução e da au
diência a que se refere o art. 271, cumpridas
as disposiçoes do rito ordinário, o Ministe
rio Publico e o acusado, por seu defensor,
poderao requerer a aplicação imediata de
pena nos crimes cuja sanção máxima co
minada nao ultrapasse 8 (oito) anos.
§1° São requisitos do acordo que trata o
caput deste artigo:
1 a confissão, total ou parcial, em relação
aos fatos imputados na peça acusatória;
II o requerimento de que a pena priva
tiva de liberdade seja aplicada no mínimo
previsto na cominação legal, independen
temente da eventual incidência de circuns
tâncias agravantes ou causas de aumento
de pena, sem prejuízo do disposto nos §5
1° e 2° deste artigo;
III a expressa manifestação das partes no
sentido de dispensar a produção de provas
por ela indicadas.

51° Aplicar-se-á, quando couber, a substi
tuição da pena privativa da liberdade, nos
termos do disposto no art. 44 do Decre
to-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940

Código Penal, bem como a suspensão
condicional prevista no art. 77 do mesmo
Codigo;

§2° Mediante requerimento das partes, a
pena aplicada conforme o procedimento
sumário poderá ser ainda diminuída em
até 1/3 (um terço) do mínimo previsto na
cominação legal, se as condições pessoais
do agente e a menor gravidade das conse
quências do crime o indicarem.

53° Não se aplica o disposto no §2° deste
artigo se incidir no caso concreto, ressal
vada a hipótese de crime tentado, outra
causa de diminuição da pena, que será ex
pressamente indicada no acordo.
§4° Se houver cominação cumulativa de
pena de multa, esta também será aplicada
no mínimo legal, devendo o valor constar
do acordo.
§5° O acusado ficará isento das despesas e
custas processuais.
§6° Na homologação do acordo e para fins
de aplicação da pena na forma do proce

dimento sumário, o juiz observará o cum
primento formal dos requisitos previstos
neste artigo.
§7° Para todos os efeitos, a homologação
do acordo é considerada sentença conde
natória.
§8° Se, por qualquer motivo, o acordo não
for homologado, será ele desentranhado
dos autos, ficando as partes proibidas de
fazer quaisquer referências aos termos e
condições então pactuados, tampouco o
juiz em qualquer ato decisório.4

Além do equívoco quanto à dupla numera
ção do parágrafo primeiro, que certamente será
objeto de correção até a sua conversão em lei, o
modelo proposto traz em si duas contradições
que muito limitam o potencial inovador que a
transação pode ter no processo penal brasileiro.

Em primeiro lugar, o Ministério Público,
pautado que é pela legalidade, fica adstrito à apli
cação da pena mínima. Ora, se em nome da efeti
vidade e das garantias individuais, o projeto retira
do Juiz grande parcela de seu poder de instrução
do processo e, porque não dizer, de sua capacida
de de interferir na formação da relação processu
al, deveria como forma de equilibrá-la, permitir
uma maior discricionariedade ao Parquet quan
do da formulação das propostas de acordo.

Se foi reconhecida, como a própria exposição
de motivos assevera, a consolidação institucional
do Ministério Públicojá que “mereceu tratamento
constitucional quase equiparável à magistratura”5
não há porque reduzir o espectro de sua atuação
ftincional até porque incumbiu-lhe o legislador
constitucional, no artigo 127, “a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis”6.

Aliás, uma maior discricionariedade na
proposição de medidas sócio-educativas pelo
Ministério Público já vem ocorrendo nos Juiza

Projeto de Lei do Senado n° 156 09.
5BRASIL. Exposição de Motivos do Anteprojeto de Re
forma do Código de Processo Penal.

‘BRASIL. Constituição da República Federativa do Bra
sil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm . Acesso
em: 03 set. 2010.

dos da Infância e Juventude com bastante êxito
principalmente no que tange à adequação/pro
porcionalidade da medida aplicada não só com
o ato infracional apurado, mas sobretudo com
as condições pessoais do próprio reeducando.

Esta limitação no processo penal chega a
mostrar certa desconfiança quanto à capacidade
do órgão de acusação de pautar-se pelos prin
cípios que tem obrigação institucional/constitu
cional de observar. E mais, esse engessamento
das possibilidades de negociação da pena, aca
bará por impedir a utilização do instituto em
situações onde a pena mínima não pareça sufi
ciente à pacificação social, já que, segundo nossa
tradição jurídica o magistrado não pode substi
tuir o Parquet na formulação de proposta, salvo
em casos especialíssimos.

Mas não é só isso, há ainda a limitação pre
vista no caput do dispositivo que ao mesmo tem
po reconhece os beneficios da adoção progressi
va da justiça restaurativa no âmbito do processo
penal, mas que lhe nega efetividade plena, a meu
sentir, por pura timidez.

Porque impedir o uso da transação nos
crimes cuja “sanção máxima cominada (...) ul
trapasse 8 (oito) anos”? Não há qualquer jus
tificativa. Se pensarmos em eventual limitação
constitucional, então que se impeça a utilização
do procedimento sumário em crimes de julga
mento pelo juri popular e não mais.

Frise-se, entretanto, que não obstante, as
críticas, a só presença do dispositivo ampliando
a possibilidade de transação e, por conseqüên
cia, reduzindo tempo e custos do processo pe
nal, já é algo inovador.

5 Conclusão

Não olvidando o quarto aspecto que a intro
dução se propôs a tratar, a saber, uma contribui
ção que sirva à melhoria do processo penal bra
sileiro, tem-se que antes é necessário retornar à
discussão inicial para salientar a inoperância das
saídas legislativas até aqui encontradas.

Aliás, tais saídas legislativas sempre corres
ponderam a tentativas emocionais de elevação
do tom na criminalização de condutas e redução
de liberdades toda vez que um delito é mais no
ticiado na mídia.

Como já dito anteriormente, a experiência
vem demonstrando que à edição de “leis mais
duras” que aumentem o período de encarce
ramento do criminoso e recrudescimento das
condições da execução penal não há a corres
pondente diminuição da criminalidade.

Assim, a adoção de um modelo de justiça
penal consensual certamente trará a respeitabi
lidade social da justiça penal que se imagina per
dida em face da impunidade, e nesse aspecto o
Projeto de Lei do Senado n° 156 de 2009 traduz
incontestável modernização.

Por outro lado e lembrando que o momento
de reforma da legislação processual penal é m
que tudo, um tempo de ousadia e criatividade,
as amarras à adoção da transaÇ
nada mais são que uma homenagem ao conti
nuísmo e à timidez.

Consequentemente, tem-se que a adoção
de um modelo de procedimento sem limitações
quer quanto à quantidade de pena, quer quanto
às balizas para formulação do acordo pelas par
tes é o que se propõe para melhoria do instituto
que, repita-se, mesmo nos moldes já apresenta
dos constitui inegável avanço.
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Quando Jó foi testado em sua paciência e
sua fé, a mão do acaso tocou-lhe primeiro em
seus bens, depois em sua família e por último
em sua pessoa, ceifando-lhe aos poucos as con
dições de sobrevivência, a honra, a dignidade e
o amor próprio’. O tormento por que passou e
os questionamentos sobre sua lisura de condu
ta2 levaram-no ao ápice do maior teste a que se
submeteu um homem. O tempo passou e poucos
foram aqueles que guardaram a lição de tolerân
cia e fé extraída da parábola bíblica, de modo a
predominar, de geração em geração, a increduli
dade no próximo e a aplicação prematura, antes
de findo um justo julgamento, das penalidades
de desonra, infâmia e opressão3. Assim tem sido
hodiernamente, muito embora a verdadeira li
ção assevere que nenhuma regra pode sobrepor
se aos princípios da dignidade humana que cir
cundam o processo penal, a ser conduzido pelo
juiz dentro de um contexto de esperança. Afinal,
“o poder de taxar é o poder de deixar vivo”4.

Antes de adentrar no debate a respeito das
garantias que resguardam um julgamento justo,
bem assim a respeito do momento de seus efei
tos, faz se necessário ponderar sobre o instru
mento da defesa para exigir que aquela justiça
seja observada, tanto quanto o alcance do méri

‘O Livro de Jó in Bíblia Sagrada.
2 três “amigos” de Jó não compreendiam como ele te

ria sido castigado por Deus daquela forma se não tives
se pecado. Diziam que ele deveria suplicar o perdão do
Senhor, nem que fosse pela blasfêmia de dizer que nada
tinha feito. “Se aceito o bem que o Senhor me fez, nao
posso recusar o mal que me advém” — asseverou o fiel.
Deus devolveu em dobro a Já tudo que lhe foi retira
do, reconhecendo que homem algum poderia ter sua
fe comparada à dele. Não obstante, puniu severamente
aos “amigos” por descrerem em Já.

~ expressão é baseada em doutrina norte-americana aco

lhida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da Améri
ca e encampada pelo Supremo Tribunal Federal no his
tórico julgamento do Recurso Extraordinário n. 18.331,
rei. Mi Orozimbo Nonato,julgado em 21.09.1951, ver
sando matéria tributária.

Sob pena de desistência..,
Juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

to nele admitido. Em seguida, será aferido sobre
o cabimento desse instrumento em matéria elei
toral, precisamente no que tange à observância
das garantias constitucionais frente à conduta
administrativa ou judicial que inobserve os li
mites e as prescrições referentes à dignidade da
pessoa humana.

No contexto histórico, o positivismo trouxe
um grande alento à penúria a que se submetiam
aqueles que fossem acusados de algum delito, já
que nos costumes dos tempos primórdios, em
que predominava a palavra sobre a escrita, o po
der de império do Estado se mostrava tão exa
cerbado que direito algum era reconhecido ao
réu. Em Roma, a escravidão era pena comum,
obtida com muita sorte pelo infeliz acusado,
diante das penalidades capitais até então gene
ralizadas, a ponto desse abominável sistema so
frer a primeira - e ainda tímida - sindicalização
judicial através de uma ação denominada inter
dictum de libero homine exhibendo’, pela qual se
podia reclamar a exibição de alguém detido ir
regularmente. Na Idade Média, a crueldade real
sofreu a pressão de barões ingleses, o que levou
ao rei João sem Terra a outorgar a Magna Carta
assinada em 19 de junho de 1215 nos campos
de Runnymed. Além de um rol de garantias aos
cidadãos e de limites ao poder estatal, o capítu
lo XXIX da novel norma britânica prescrevia
o instituto do habeas corpus, que também foi
observado no reinado do espanhol Carlos II, a
partir do ano de 1679. No Brasil, ele foi origina
riamente previsto no art. 340 do Código de Pro
cesso Criminal, de 29.11.1832, sofrendo diversas
alterações legislativas até sua inserção, como
princípio e garantia, no art. 5°, inciso LXVIII,
da Constituição Federal de 19886.

Segundo Carvalho Pacheco, essa seria a origem do
habeas corpus (PACHECO, J. E. de Carvalho. Habeas
corpus, Sed. Curitiba: Juruá, 1983, p. 16).
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal, lIed. São
Paulo: Atlas, 2001. p. 708.

O habeas corpus tornou-se poderoso ins
trumento através do qual o cidadão tem ao
seu alcance a possibilidade de reclamar ao juiz
o reconhecimento e a aplicação de garantias
e princípios de índole constitucional em ações
de cunho processual penal. Dessa forma, o re
médio heróico passou a ser utilizado, conforme
pacífica construção jurisprudencial, não só para
a obtenção da liberdade, mas também para o
reconhecimento de garantias processuais liga
das ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal na sua vertente procedimental. A
grande discussão atual, no que se denomina pós-
positivismo, gira em torno de sua vertente subs
tantiva, a respeito da extensão do alcance e da
amplitude do mérito albergado na impetração
do habeas corpus. Correm em paralelo grandes
estudos sobre dois temas interligados e bastan
te proveitosos à sua doutrina: (i) a aplicação dos
princípios gerais do direito, com ênfase ao prin
cípio da razoabilidade e (ii) o controle judicial
das ações estatais

Os princípios gerais do direito abrangem
a cultura — que passa a fazer parte do direito
através dos costumes e das tradições sociais
os preceitos que decorrem da moral ética, cons
truída sobre os bons costumes e essencialmente
norteada pela boa-fé, assim como abrangem os
princípios universais acobertados pelo chamado

ireito natural . Como bem assevera Washington

or ação estatal compreendem se os atos administra-
vos, os contratos firmados pela Administração Pú

b ica e as leis. Sobre o tema, leia se ampla monografia
LOPES, Atanair Nasser Ribeiro. O Julgamento por

Eqüidade e o Controle Judicial das Leis, Atos e Contra
tos da Administração Pública. Monografia (Especiali
zação em Direito Processual Público) — Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2007.
Eros Grau (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômi
ca na Constituição de 1988, 4ed. São Paulo: Malhei
ros, 1998. p. 114) não admite que os princípios gerais
sejam resgatados fora do ordenamento jurídico do

tado, não podendo ser confundidos ou “descober
tos” em um ideal de direito justo ou em uma idéia de
direito. Afirma que os princípios gerais se encontram

m estado de latência no próprio arcabouço do direi-
estatal, devendo ser buscado no sistema jurídico,

pecialmente nas normas da Constituição. Por isso,
autoridade judicial, ao tomá-los de modo decisivo

de Barros Monteiro9, “no dizer de Clóvis’°, eles
são os elementos fundamentais da cultura ju
rídica humana em nossos dias, enquanto para
Coviello , são os pressupostos lógicos e neces
sarios das diversas normas legislativas”. Por sua
vez, o administrativista Celso Antônio Bandeira

para a definição de determinada solução normativa,
simplesmente comprova a sua existência no bojo do
ordenamento jurídico, do direito que aplica, decla
rando os”. Remete a uma reflexão sobre a seguinte
realidade levantada por Tércio Sampaio (FERRAZ
JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do
Direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas,
1993. p. 321), para quem “o direito deve ser justo ou
não tem sentido a obrigação de respeitá-lo. Ou seja,
a perda ou a ausência do sentido de justiça é, por as
sim dizer, o máximo denominador comum de todas
as formas de perturbação existencial, pois o homem
ou a sociedade, cujo senso de justiça foi destruído,
não resiste mais às circunstâncias e perde, de resto, o
sentido do dever ser do comportamento. Um exem
pIo disto está na atitude daqueles prisioneiros conde
nados pelos nazistas por crimes políticos de diverso
grau jurídico de gravidade. Aqueles que sentiam que
as suas ações tinham servido como contribuição para
derrotar o regime, eram capazes de enfrentar a morte
com serenidade. Por outro lado, o protesto dramático
e desesperado diante da morte provinha daqueles que
tinham sido sentenciados por motivos banais, insigni
ficantes em face da ordem estabelecida juridicamente,
como ter emitido um mero comentário irreverente so
bre o Führer. A morte destes, apesar do juízo que se
tivesse sobre o direito nazista, violava um principio de
justiça: o de que a própria morte deve ser significativa
e não mesquinha (cf. Watslawick & Beavin & Jackson,
1973)”. Ronald Dworkin (DWORKIN, Ronald. O impe
rio do direito. trad. Jeiferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 2003) assevera que o juiz, diante de ca
sos como tais, deve fazer de tudo para rejeitar a norma
injusta, eis que o direito como integridade, lastreado em
princípios que não se afastam da moral ética, nao aceita
tamanha arbitrariedade. Por esse contexto, esse estudo
mantém os preceitos universais concebidos pelo direito
natural como núcleos dos princípios gerais do direito.

9MONTEJRO, Washington de Barros. Curso de Direito
Civil, 23ed. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 3. p. 42.

° Comentários ao Código Civil, 1/108, referência nesses

limites in Washington de Barros Monteiro, id. ibidem.

Manuale di Diritto Civille, §29, pág 87, referência
nesses limites in Washington de B
ibidem.
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de MeIlo” compreende os princípios gerais do
direito como mandamentos nucleares de um
sistema, os quais se irradiam sobre as diversas
formas normativas compondo-lhes a essência
de seu sentido e “servindo de critério para sua
exata compreensão e inteligência exatamente
por definir a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá
sentido harmônico”.

Eros Grau’3 acolhe doutrina que distingue
os princípios gerais do direito daqueles que de
nomina princípios jurídicos positivados’4. Esses
últimos não teriam o condão de serem ponde
rados como verdadeiros ou falsos, mas tão-so
mente como aplicáveis ou não aplicáveis segun
do sua vigência. Os princípios gerais do direito
seriam aqueles que se constituem de proposiçoes
descritivas, feitas pelos juristas, que referem o
conteúdo e as grandes tendências do direito po
sitivo’5. São princípios não positivados, de ins
piração doutrinal, que podem ser formulados
ou reformulados pela jurisprudência’6.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, 1 led. São Paulo: Malheiros Editores,
1999. p. 629.
GRAU, Eros Roberto. Obra citada, p. 77.
Eros Grau (Obra citada, p. 78) faz reparos á doutrina de
Antoine Jeammaud e de Wróblewski, no sentido de que
os princípios positivados, que para tais doutrinadores
seriam denominados de princípios jurídicos que consti
tuem regras jurídicas, na verdade não constituem regras.

Eros Grau (Obra citada, p. 77) considera a referência aos
princípios gerais do direito mencionada no art. 40 da Lei
de Introdução ao Código Civil brasileiro como tais.
Eros Grau (Obra citada, p. 80) cita lição de José Joa
quim Gomes Canotilho (Direito Constitucional, 3 ed.,
Coimbra: Almedina, 1983), o qual, “embora sustente,
firmemente, que todas as normas da constituição têm
o mesmo valor, daí derivando que é insustentável a
tentativa de supra e infra ordenação de normas cons
titucionais, quer para distinguir entre “normas cons
titucionais fortes” e “normas constitucionais fracas”
(Maunz), quer para alicerçar a doutrina de normas
constitucionais inconstitucionais (Bachof)” (p. 81) —

predica que os princípios constitucionais “fornecem
sempre diretivas materiais de interpretação das normas
constitucionais” (p. 201). E, mais, enfatiza que “(1) os
princípios beneficiam de uma objetividade e presen
cialidade normativa que os dispensa de estarem consa
grados expressamente em qualquer preceito particular

Germana de Oliveira Moraes’ observa
uma tendência à cristalização dos princípios em
normas escritas, sobretudo mediante a constitu
cionalização de princípios enunciados, primiti
vamente, pela jurisprudência ou pela doutrina.
Informa que:

Até meados do Século XX, os princípios
gerais do Direito, como por exemplo, o
princípio da boa-fé, tinham uma fonte ci
vilistica. Com a crescente importância do
Direito Público, cuja expressão máxima é
o fortalecimento do constitucionalismo,
na segunda metade do século, no período
pós guerra, os princípios gerais de Direi
to começaram a ser inclu,dos nos textos
constitucionais.

Paulo Dourado de Gusmão considera os
princípios gerais do direito acima de todas as
normas do direito positivo, além de pontuar
como acima de todo direito estatal a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, que conside
ra como uma superconstituição. Com o mesmo
entendimento, Germana de Moraes aponta que,
na atual fase pós-positivista do Direito, operou-
se a hegemonia normativa dos princípios, os
quais passam a ter primazia sobre a lei. Men
ciona, por sua vez, a doutrina de Pierre Moor’9,
que, “reportando-se à boa fé, sustenta que tão
logo o princípio seja violado, a Administração
poderá derrogar a lei, adaptar o regime legal

(por ex., não era pelo facto de a CRP em 1976 não ter
consagrado o princípio do Estado de Direito que ele
deixava de ter presença normativa e valor constitucio
nal, dado que ele podia deduzir se de vários preceitos
constitucionais); (2) os princípios carecem de uma me
diação semântica mais intensa, dada a sua ‘idoneidade
normativa irradiante’ ser, em geral, acompanhada por
uma menor densidade concretizadora (por ex.: o prin
cípio democrático pode ser esgrimido como princípio
de interpretação, mas, em geral, ele está concretizado
noutras normas da constituição)” (pp. 199-200).

MORAES, Germana de Oliveira. O Controle Jurisdicio
nal da Administração Pública, 2ed. São Paulo: Dialética,
2004. p. 25.

‘~ GUSMÃO, Paulo Dourado de. introdução ao Estudo

do Direito, lsed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 61.
DroitAdministraqf 1, Berne, 1988, p. 359, referência
nesses limites iri Germana de Moraes, 2004:25.

na medida necessária ao respeito ao princípio”.
Também menciona a opinião de Hely Lopes
Meirelles20, para quem “a moralidade integra
o Direito como elemento indissociável na sua
aplicação e na sua finalidade, erigindo-se em
fator de legalidade”2’.

Celso Antônio Bandeira de Mello12 ponde
ra que a violação de um princípio é muito mais
grave do que a violação da lei ou de uma nor
ma qualquer, eis que ele representa nao 50 um
mandamento específico, mas todo o sistema de
comandos. Seria, no seu entender, a mais grave
forma de inconstitucionalidade, “porque repre
senta insurgência contra todo o sistema, subver
são de seus valores fundamentais, contumélia
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão
de sua estrutura mestra”.

Sedimentado nas lições de Ronald Dworkin,
Eros Grau2 define as distinções entre princípios
e regras jurídicas, fundamentando que as regras
não comportariam exceções, devem ser aplica
das de modo completo ou não, o que não ocorre
com os princípios. Estes possuem uma dimen
são de peso que não se percebe nas regras. Cita
Robert Alexy24, o qual observa que “os conflitos
entre regras ocorrem na dimensão da validade,
enquanto os conflitos entre princípios se veri
ficam dentro da dimensão do peso”. Para ele,
princípios e regras são normas por afirmarem o
que deve ser, a partir da «deontologia da expres
são básica da ordem”,

~° Direito Administrativo Brasileiro, 22 ed., São Paulo,

Malheiros, 1997, p. 85, referência nesses limites in
Germana de Moraes, 2004:25.
Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de São Paulo
teria decidido que “o controle jurisdicional se res
tringe ao exame da legalidade do ato administrativo;
mas por legalidade ou legitimidade se entende não só
a conformação do ato com a lei, como também com
a moral administrativa e com o interesse coletivo”
(Apelação Cível n° 151.580, relator Des. Cardoso Ro
lim, Revista de Direito Administrativo 89/134).

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Obra citada,

p. 630.
GRAU, Eros Roberto. Obra citada, p. 97.
Theoric der Grundrecht, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1986, p. 76, referência nesses limites in Eros
Grau (1998:98).

Como se percebe, o pós-positivismo trouxe
a compreensão de que o ordenamento jurídico
composto de normas escritas (leis) e não es
(princípios). Na evolução teórica, os desmand
antes praticados por falta de limites positivados
tiveram termo parcial com a adoção de normas
que estipularam garantias ao cidadão e restri
çôes ao poder público. Porém, os desmandos
que se seguiram, por desvios ou por abusos de
comportamento do Estado, tiveram termo atra
vés da interpretação conferida ao conjunto de
princípios gerais do direito pelos juízes.

Com a nova tendência principiológica,
que assimilou com entusiasmo o princípio da
moralidade, a doutrina, como Ernesto Pedraz
Penalva25, foi levada a considerar que “a velha
idéia de liberdade protegida pela lei tende a ser
substituída pela necessidade da proteção das li
berdades frente à lei”, bem como a transmudar
o princípio da legalidade para o princípio da
constitucionalidade, visando a proporcionar
ao juiz que transcenda o texto legal para buscar
a realidade do caso concreto e a contrabalance
ar os valores dispostos na Constituição. Com
isso, deslocou-se “para o respeito aos direitos
fundamentais o centro de gravidade da ordem
jurídica”, sendo que, em reação aos abusos de
discricionariedade, passou-se a utilizar novos
critérios, “para além da legalidade estrita, de
controle da atuação do Poder Executivo, com
a formulação jurisprudencial de princípios”.
Estes seriam induzidos dos ordenamentos ju
rídicos, como, por exemplo, o da proporcio
nalidade e o da razoabilidade, os quais vieram,
posteriormente, em alguns Estados, a galgar
estatura constitucional.

Os princípios gerais do direito são encon
trados nos diversos segmentos que dão forma
ção à sociedade e às normas de Direito de sua
regência, mas três deles tomaram proporções
mais significativas, dada a amplitude de suas
definições, ao alcance de suas diretrizes e a
maior penetração na relação jurídica entre Es
tado e cidadãos: (i) o princípio da moralidade;

25 Constitución, Jurisdicción y Proccso, Madrid, 1990,

referência nesses limites in Germana de M
2004:25



Escola de Magistratura Federal da P Região II Jornada de Direito rocessua ena

(ii) o princípio da proporcionalidade e (iii) o
princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, Carmem Lúcia26 adverte que
«o administradorpúblico submete-se não apenas
à lei, mas ao Direito, e este pode ser instrumen
talizado por outros meios que não a lei formal”.
Com a mesma precisão, Germana registra
que há ultraje ao princípio da moralidade não
só quando ocorra desvio de poder ou desvio de
finalidade, mas também quando a conduta dos
agentes públicos «malfere os valores éticos de
veracidade, confiança, lealdade e honestidade,
destoando do comportamento de um homem
normal, e a atuação administrativa não acata os
valores aceitos socialmente à época”.

Vários doutrinadores ejuristas debruçaram-
se sobre a definição do conteúdo que compõe tal
princípio da moralidade, que no campo do direi
to público, terreno onde é mais fértil sua doutri
na, transborda para a moralidade administrati
va. Algumas concepções sobre o tema merecem
ser destacadas, como, por exemplo, José Au
gusto Delgado28, o qual vê o princípio “como
idéia de dever para o administrador público e
como um direito subjetivo da Nação”. Celso
Antônio Bandeira de Me11o29, para quem estão
compreendidos no princípio da moralidade os
princípios da lealdade e da boa fé, assevera que
o poder público tem de atuar na conformidade
dos princípios éticos, porquanto a sua violação
«implicará violação do próprio direito, configu
rando ilicitude, que assujeita a conduta viciada
à invalidação, porquanto tal princípio assumiu
foros de pauta jurídica, na conformidade do art.
37 da Constituição”.

16 Princípios Constitucionais da Administração Pública.

Belo Horizonte: Dei Rey, 1994. p. 79 e 87, in Germana
de Moraes, 2004:29 nota 15.
MORAES, Germana de Oliveira. Obra citada, p. 125.

Princípio da Moralidade Administrativa e a Consti
tuição Federal de 1988. Revista Trimestral de Direito
Público 1/1993, Malheiros, São Paulo, p. 208, referên
cia nesses limites in Germana de Moraes, 2004:121.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Obra citada, p. 72.

Destaca-se, também, a doutrina de Carmem
Lúcia Antunes Rocha30, para quem a moralida
de em questão é um princípio jurídico que se
desborda num conjunto de normas definidoras
dos comportamentos éticos do agente público,
“cuja atenção se volta a um fim legalmente de
limitado, em uniformidade com a razão exposta
no sistema normativo”, integrando-se ainda a
esta concepção, além da observância à finali
dade da norma e da exigência de acatamento a
pautas eticas de conduta pelos agentes públicos,
«a razoabilidade, consistente na correspondên
cia da atuação administrativa com os valores so
ciais predominantes”. A moralidade “reflete ou
condensa uma moral extraída do conteúdo da
ética socialmente afirmada, considerada esta o
conjunto de valores que a sociedade expressa e
pelos quais se pauta em sua conduta”.

A jurisprudência também respalda a abran
gência de tal definição sobre a moralidade ad
ministrativa, como se vê no Recurso Especial n°
21.923, julgado no Superior Tribunal de Justiça em
20.05.92, relator Ministro Gomes de Barros31.

Por sua vez, o princípio da proporcionali
dade enuncia que as competências e regras só
podem ser validamente exercidas na extensão e
intensidade proporcionais ao que seja realmen
te necessario e para se alcançar alguma finalida
de admitida pelo ordenamento. Esse princípio,
assevera Germana de Moraes , surgiu muito
cedo na jurisprudência da Corte Administrativa
Suprema da Prússia, que verificava “se as deci
sões de polícia eram necessárias”. A partir da
Lei Fundamental de 1949 passou-se a verificar
se “a medida tomada era proporcional ao fim

3° Princípios Constitucionais da Administração Públi
ca, Belo Horizonte, DeI Rey, 1994, p. 191, referência
nesses limites in Germana de Moraes, id. ibidem.

Em que se registrou a seguinte ementa: “Adminis
trativo Ato Administrativo Moralidade Exame
pelo Judiciário Art. 37 da CF Desapropriação
Art. 20 do Decreto-lei 3.365 41. - É licito ao Poder
Judiciário examinar o ato administrativo, sob o as
pecto da moralidade e do desvio de poder. - Com o
principio inscrito no art. 37, a Constituição Federal
cobra do administrador, além de uma conduta legal,
comportamento ético. [...]

MORAES, Germana de Oliveira. Obra citada, p. 83.

perseguido”. Na Alemanha, a jurisprudência e
a doutrina “o vem considerando, há mais de um
século, norma constitucional não escrita, deri
vada do princípio do Estado de Direito, consa
grado na Lei Fundamental”.

Quanto ao princípio da razoabilidade, ele
exige que as competências e as regras obedeçam
a critérios aceitáveis dentro da racionalidade, a
partir de um senso de equilíbrio, com coerência
e prudência. Uma atitude desarrazoada, confor
me preceitua Celso Antônio Bandeira de Mello33,
vai de encontro ao princípio da finalidade, tor
nando-se ilegítima, porquanto a finalidade in
tegra o ordenamento jurídico. Nesse contexto,
o princípio estaria voltado à observância dos
objetivos almejados pelo ordenamento, os quais
devem ser seguidos ou alcançados pelo sujeito
de direitos e deveres, de modo que, dentre várias
escolhas possíveis, deve ser preferida aquela que
represente uma ótima providência. Uma lei ou
um princípio devem ser interpretados de modo
a alcançar os fins sociais a que se destinam.

Na lição de Tomás-Ramon Fernandez34, no
Estado de Direito, “só o fundamentado e justifi
cado é razoável e só o razoável é juridicamente
admissível”, porquanto «nenhum direito pode
exercer-se de uma maneira irrazoável, pois o
que é irrazoável não é Direito (Perelman)”. Com
efeito, Robert Alexy35 defende que a razoabilida
de é uma conseqüência lógica da própria estru
tura dos princípios constitucionais36.

“ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Obra citada, p. 66.

Arbitrariedad y Discrecionalidad, de la Arbitrariedad
de la Administración, Madrid, Civitas, 1994, p. 221,
in Germana de Moraes (2004:96).

~ Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid: Cen

tro de Estudios Constitucionales, 1993, in Alexandre
Costa (1999:67).
O princípio da proporcionalidade, também é consi
derado uma das vertentes do princípio da imparcia
lidade por exigir a adequada ponderação dos inte
resses envolvidos na decisão antes da adoção desta.
Ele assumiu contornos especiais, eis que, consoante
J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (Comentários
à Constituição Portuguesa, 3ed., Coimbra, 1993, p.
924, in Germana de Moraes, 2004:100), implantou-se
“como princípio informador e conformador da ativi
dade administrativa, além do conteúdo na suas três

Com apoio na doutrina da Professora Maria
Sylvia Zanella di Pietro, Germana de Moraes
registra que alguns autores ligam o princípio da
razoabilidade ao do devido processo legal e ao
da isonomia, dentre os quais menciona Santiago
Dantas, Ada Pellegrini Grinover e Carlos Ro
berto Siqueira de Castro, influenciados pela ju
risprudência norte-americana, enquanto outros
identificam a razoabilidade com o principio da
proporcionalidade entre os meios e os fins, pois
seguem a linha do direito argentino e dos estados
europeus, apontando nesse sentido Diogo de Pi
gueiredo Moreira Neto, Celso Antônio Bandei
ra de MelIo e Lúcia VaIle Figueiredo. Seja qual
for o fundamento, a transposição para o Brasil
do princípio da proporcionalidade, acabou por
influenciar consideravelmente nos julgamentos
que envolvem o controle da constitucionalidade
das leis, sem prejuízo de sua “adoção implícita
pelo Direito Administrativo, inclusive em perí
odo anterior à Constituição de 1988, ainda sob a
égide da Constituição de 1967I69~~” (MORAES,
Germana de Oliveira. Obra citada, p. 136).

vertentes de adequação, de necessidade e de proibição
de excesso, pois torna claro que no exercício dos po
deres discricionários não basta que a Administração
prossiga o fim legal justiflcador de tais poderes: ela
deve prosseguir os fins legais, os interesses públicos,
primários e secundários, segundo o princípio da jus
ta medida, adoptando dentre as medidas necessárias
e adequadas para atingir esses fins e prosseguir esses
interesses, aquelas que impliquem menos gravames,
sacrifícios ou perturbações à posição jurídica dos ad
ministrados”.
MORAES, Germana de Oliveira. Obra citada, p. 138.
Luis Roberto Barroso afirma que sob a vigência da
Constituiçao de 1967/69, ainda que de modo implí
cito e ate mesmo inconsciente, e sem menção ex
pressa ao principio, diversas decisões dos tribunais
superiores reverenciaram a razoabilidade como pa
râmetro de validade dos atos emanados do Poder
Publico, citando aquelas mediante as quais se con
siderou: a) inaceitavel que delegado aprovado em
concurso público pudesse ser eliminado em virtude
de reprovação em exame de esforço físico, porque os
agentes de polícia, e não os delegados, de regra, de
sempenham essas missões (RO 1 10.873-DF, relator
Ministro Washington Bolívar, DJ de 26.2.87); b) dis
criminatória a reprovação, em entrevista pessoal de
candidatos à carreira diplomática já a
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O certo é que, no Brasil, a influência mais
forte advém do direito norte-americano39, onde
o princípio da razoabilidade é extraído do prin
cípio do devido processo legal substantivo in
corporado na Quinta e Decima Quarta Emendas
à Constituição dos Estados Unidos. Com base no
devido processo legal, a Suprema Corte america
na construiu uma doutrina pela qual o principio

exames intelectuais (MS 101 .898-DF do Tribunal Fe
deral de Recursos, relator Ministro Leitão Krieger);
c) inconciliável com o concurso público o julgamen
to de consciência em que o candidato à magistra
tura poderia ser excluído do certame com base em
julgamento secreto sobre sua vida pública e privada
(RE 111.411 RJ, relator Ministro Moreira Alves, RTJ
122/1130, 1987)”.
Germana de Moraes (Obra citada, p. 143) menciona
as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n° 966-4 e 958-3,
em que declarou a inconstitucionalidade da restrição
contida no art. S~ da Lei 8.713/93, considerando-a
ofensiva à razoabilidade, dessumível da norma cons
titucional do devido processo legal. Assevera que:
“Para Gilmar Ferreira Mendes, essa decisão consolida
o desenvolvimento do princípio da proporcionalida
de ou da razoabilidade como postulado constitucional
autônomo que tem sua sedes materiae na disposição
constitucional que disciplina o devido processo legal
(artigo 50, LIV) e afirma de modo inequívoco a pos
sibilidade de se declarar a inconstitucionalidade da
lei em caso de sua dispensabilidade (inexigibilidade),
inadequação (falta utilidade para o fim perseguido)
ou ausência de proporcionalidade em sentido estrito
(desproporção entre o objeto perseguido e o ônus im
posto ao atingido)”.

40 “o devido processo legal substantivo é um princípio

garantia constitucional, concretizador do devido pro
cesso legal genérico, que proibe privações arbitrárias
e desarrazoadas dos direitos de vida, propriedade e
liberdade das pessoas, privações estas advindas do
conteúdo das leis e dos atos executivos e das funda
mentações das decisões judiciais, não importando
quão razoáveis tenham sido os procedimentos em
pregados na aplicação dos atos constritores pelo ór
gão judicante, autorizando, assim, o Poder Judiciário
a controlar a razoabilidade de tais atos normativos”
(MARTEL, Letícia de Campos Velho. Devido Proces
so Legal Substantivo: razão abstrata,funções e carac
terísticas de aplicabilidade à luz da linha decisória da
Suprema Corte estadunidense. Dissertação (Mestrado
em Direito) Curso de Pós-Graduação em Direito,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2001, p. 260).

autoriza o Judiciário a penetrar no exame da ra
zoabilidade dos atos normativos, sejam legisla
tivos, executivos ou mesmo judiciarios, quando
constritores dos direitos fundamentais, ultrapas
sando o mero exame da compatibilidade formal
e literal41. Hartmut Maure?2 menciona que a de
finição ou a terminologia do princípio não está
bem assentada, mas haveria acordo em relação a
alguns pontos:

1) a medida somente sera apropriada se
for de natureza a alcançar o resultado
que se busca; 2) a medida somente será
necessária se não estiverem à disposiçao
da autoridade outros meios apropriados
que afetem de maneira menos prejudicial
ao indivíduo e à coletividade; 3) a medi
da necessaria somente será proporcional
em sentido estrito se ela for proporcional
ao resultado que se busca. Sublinha que o
princípio da proporcionalidade, em senti
do amplo, deriva do princípio de Estado
de Direito e deve ser sempre respeitado.
Dirigido nao apenas ao administrador,
mas também ao legislador, é aplicado de

MARTEL, Letícia de Campos Velho. Hierarquização
de Direitos Fundamentais: a doutrina da posição pre
ferencial na jurisprudência da Suprema Corte norte-
americana. in Revista de Direito Constitucional e ln
ternacional, São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, v. 51, abr/jun, 2005, p. 347. Letícia
ainda menciona sobre o uso pela Suprema Corte ame
ricana de um teste da razoabilidade, o qual foi formu
lado no final do Século XIX, no caso Lawton versus
Steele (152 U.S. 133 (1894)), no voto majoritário do
juiz Brown. O teste é formal e consiste na seguinte es
quematização: “a) Há privação de um Direito Funda
mental? a.1) O Direito Fundamental é tutelado pelo
principio do devido processo legal? a.2) Existe efeti
vamente uma privação do Direito Fundamental pro
vinda de um agente/órgão dotado de poder estatal?
a.3) Qual o grau desta privação? b) O fim almejado
pelo Estado é legítimo, real e apto a justificar o meio?
b.1) Existe nexo de causalidade entre o meio escolhi
do e o fim pretendido? b.2) Não existe meio alterna
tivo menos intrusivo no Direito Fundamental hábil a
conduzir ao fim pretendido? b.3) O fim pretendido
possui peso suficiente para justificar a constrição do
Direito Fundamental?” (Obra citada, p. 349).

42 Droit Administratif Allemand, trad. Michel Fromont.

Paris: LGDJ, 1995, p. 272, in Germana de Moraes
(2004:85).

maneira geral para determinar os limites
dos direitos fundamentais, enquanto im
perativo que impõe uma apreciação do
peso do direito do indivíduo à liberdade e
do peso do interesse público da limitação
a essa liberdade.

Manuel Atienza43 propõe, como defini
ção de decisão jurídica razoável, aquela que se
toma em oportunidades nas quais não se pode
ria “adotar uma decisão estritamente racional,
que logra um equilíbrio ótimo entre as distintas
exigências que se impõem na decisão e que oh
têm um máximo de consenso”. Willis Santiago
Guerra Filho44, em seu estudo sobre o princípio
da proporcionalidade na jurisprudência alema,
informa que,

para controlar a constitucionalidade das
medidas tomadas pelos Poderes Executivo
e Legislativo, no que se refere ao respeito
de direitos fundamentais dos indivíduos,
[a Corte alemã] vale-se do que a doutri
na aponta como tríplice manifestação do
mandamento da proporcionalidade [...],

também chamado de proibição de exces
so [..j: adequação [...j, exigibilidade [...] e
proporcionalidade em sentido estrito. A
primeira decisão em que se encontra uma
clara e precisa formulação desse pensamen
to data de 16.3.71, na seguinte passagem: ‘o
meio empregado pelo legislador deve ser
adequado e exigível, para que seja atingido
o fim almejado. O meio é adequado, quan
do, com o seu auxílio, se pode promover
o resultado desejado; ele é exigível, quan
do o legislador não poderia ter escolhido
outro igualmente eficaz, mas que seria um
meio não prejudicial ou portador de uma
limitação menos perceptível a direito fun
damental.

No direito britânico, Germana de Moraes45
menciona a elaboração jurisprudencial do prin

~ Sobre lo Razonable en ei Derecho. Revista Espano

la de Derecho Constitucional. Afio 9, n° 27, sep-dic
1989, p. 94, iii Germana de Moraes (2004:88).

Metodologia Jurídica e Interpretação Constitucional.
Ensaios de Teoria Constitucional. Fortaleza: UFC,
1989, p. 75, in Germana de Moraes (2004:85).

~ MORAEs, Germana de Oliveira. Obra citada, p. 86.

cípio da razoabilidade, lá também denominado
“princípio Wednesbury”. Isso em razão de um
julgamento, em 1948, entre a Associated Pictu
res House Ltda e Wednesbury Corporation. O
caso retrata o fato de uma autoridade local ter
autorizado os proprietários de uma sala de cine
ma a abrir aos domingos à tarde, mas que, com
base em uma lei antiga, que permitia condicionar
tais autorizações, proibiu a entrada de menores
de quinze anos a tais sessoes. Os proprietários
impugnaram o condicionamento por entendê
lo irrazoável, mas perderam o pleito. Todavia, o
Presidente do Tribunal de Apelação teria incluí
do um “obiter dictum” com a seguinte redação:

o tribunal pode controlar a ação de uma
autoridade local para examinar se esta to
mou em consideração os elementos que
deveria ter em conta ou, ao contrario, se
recusou ou omitiu algum que deveria ter
considerado. Desde o momento em que a
resposta a esta questão é favorável, à auto
ridade local pode, sem embargo, ser possí
vel dizer que, ainda que tenha permaneci
do dentro dos limites de sua competência,
chegou a uma conclusão irrazoável que
nenhuma outra pessoa teria adotado. E
penso que um tribunal pode intervir num
caso tal.

Analisando a aplicação no Brasil dos princí
pios constitucionais como parâmetros de contro
le jurisdicional da atividade administrativa não
vinculada, Germana de Moraes46 anota que essa
constitucionalização gerou para o juiz a possibi
lidade de verificar além da conformidade com a
lei, ao exercer o controle dos aspectos vincula
dos do ato administrativo, também a possibili
dade de verificar seus aspectos não vincula
A aplicação do princípio pela jurisprudência já

46Idem,p. 112.
° Juarez Freitas defende o controle de ênfase principioló

gica, descrito como “o cotejo rigoroso dos atos adminis
trativos em face dos valores, dos princípios e das nor
mas do sistema constitucional, numa ponderação apta a
viabilizar a concretude dos mais altos fins que presidem
o Direito Administrativo, conferindo-lh -

cácia social, em harmonia com a idéia-chave de
Administração Pública deve, de modo concomitante,
guardar obediência à lei e ao Direito” (FREITAS, juarez.
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estaria sedimentada em precedentes do Supre
mo Tribunal Federal48.

O que se vislumbrou até aqui pode ser re
sumido em algumas premissas pertinentes ao
desenvolvimento do tema, quais sejam: (i) o
habeas corpus éo instrumento conferido à defesa
do cidadão não só para a obtenção da liberdade
de locomoção, mas também para obter o reco
nhecimento e a aplicação de garantias e princí
pios de índole constitucional, notadamente as
garantias processuais ligadas ao contraditório, à
ampla defesa e ao devido processo legal; (ii) o
conceito e a amplitude do princípio do devido
processo legal abrange a vertente substantiva,
por meio da qual o juiz afere se a conduta estatal
está em conformação moral, proporcional e ra
zoável, podendo, com isso, adentrar no chama
do mérito administrativo.

Conquanto a doutrina e a jurisprudência
tenham restringido o manuseio do habeas cor-
pus para cabimento apenas dentro da seara do

O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fun
damentais. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 44).
“Entre os precedentes do Supremo Tribunal Federal,
nos quais o critério da proporcionalidade é utilizado
para examinar a regularidade dos atos administrati
vos, encontram se questões que envolvem os limites
do poder de polícia administrativa, em materia do
exercício das profissões (Representação n° 930, rela
tor Ministro Rodrigues Alckmin, DJ de 2.9.77, e Re
presentação n° 1.054, de 4.4.84); em materia de inter
venção no domínio econômico (ADIn 855 PR, relator
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 1.10.93) e bens
usados (RE 203.954-CE, relator Ministro limar Gal
vão, informativo do STF, de 27.11.96); concernentes
ao direito sancionatório (HC 45.232, relator Minis
tro Themistocles Cavalcanti, RTJ 44/322); relativas
às restrições para o ingresso no serviço público (MS
21,033 e 21.046 e Recursos Extraordinários 156.404,
157.863-7, 175.548, 136.237, 146.934 e 156.972-7);
ainda quanto aos servidores públicos, sobre a vali
dade de concurso (RE 192.568-PI, relator Ministro
Marco Aurélio, DJ de 23.4.96); sobre proibição de
pagamento de férias a inativo (ADEn L158-AM, Mi
nistro Celso de MelIo, DJ de 19.12.94); sobre remune
ração (ADIMC 489, relator Ministro Sepúlveda Per
tence, DJ de 22.11.91); e sobre Precatórios (AgRg em
Agravo de Instrumento ou Petição 153,493, relator
Ministro Marco Aurélio, DJ de 25.2.94)” (Germana
de Moraes, 2004:140).

processo penal, porquanto fora dali haveria ou
tros remédios capazes de promoverem a defesa
do cidadão, como notadamente o mandado de
segurança, pondera-se neste estudo a respei
to de sua aplicação em outros campos quando
efeitos penais ou sancionatórios malignos, mal
aplicados pela conduta administrativa, resultem
em desrespeito às garantias que resguardam um
julgamento justo.

Com efeito, acredita-se que seja juridi
camente justificável e possível o manejo do
habeas corpus em face de conduta administrati
va da Justiça Eleitoral ao rejeitar a candidatura
de cidadão que responda a processo penal ou de
natureza sancionatória, mas não tenha sido de
finitivamente julgado pelo tribunal competente.
A conduta em tela antecipa os efeitos penais ou
sancionatórios prescritos em matéria criminal
— assim como funcional ou de probidade — e
desrespeita, com isso, garantias constitucionais
e principios gerais do direito, subtraindo o jus
to julgamento daquele cidadão. A concretização
dos efeitos penais antes do trânsito em julgado
de eventual condenação golpeia a dignidade hu
mana e representa nítido descontrole na balan
ça da proporcionalidade e da razoabilidade, que
deve nortear uma conduta administrativa mo
ralmente conformada.

A propósito do tema, a Lei Complementar n.
135/2010 alterou a Lei Complementar n. 64/90
para dispor sobre várias novas modalidades de
inelegibilidades do cidadão que intente se can
didatar a uma vaga no pleito eleitoral, notada-
mente, para o que interessa a esse estudo, efeitos
sancionatórios de decisões não transitadas em
julgado em processos de natureza penal, funcio
nal ou de improbidade. Os novos casos podem
ser assim resumidos:

Art. l~ São inelegíveis:

- para qualquer cargo:

1—.—]
d) os que tenham contra sua pessoa repre
sentação julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, em decisão transitada em julga
do ou proferida por órgão colegiado, em
processo de apuração de abuso do poder
econômico ou político, para a eleição na
qual concorrem ou tenham sido diploma

dos, bem como para as que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes;

e) os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ouprofe rida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:

[..j

h) os detentores de cargo na administra
ção pública direta, indireta ou fundacio
nal, que beneficiarem a si ou a terceiros,
pelo abuso do poder econômico ou po
lítico, que forem condenados em decisao
transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, para a eleição na
qual concorrem ou tenham sido diploma
dos, bem como para as que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes;

j) os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ou proferida por
órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por
corrupção eleitoral, por captação ilícita de
sufrágio, por doação, captação ou gastos
ilícitos de recursos de campanha ou por
conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cas
sação do registro ou do diploma, pelo pra
zo de 8 (oito) anos a contar da eleição;

1—.—]
1) os que forem condenados à suspensão
dos direitos políticos, em decisão transita
da em julgado ou proferida por órgão ju
dicial colegiado, por ato doloso de impro
bidade administrativa que importe lesão
ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito, desde a condenação ou o trânsito
em julgado até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena;

1...]

n) os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ou projerida por ár
gão judicial colegiado, em razão de terem
desfeito ou simulado desfazer vínculo con
jugal ou de união estável para evitar carac
terização de inelegibilidade, pelo prazo de
8 (oito) anos após a decisão que reconhe
cer a fraude;

[..]

p) a pessoa fisica e os dirigentes de pessoas
jurídicas responsáveis por doações eleito

rais tidas por ilegais por decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito)
anos apos a decisão, observando-se o pro
cedimento previsto no art. 22;

O que se percebe das novas redações dadas
aos diversos dispositivos da Lei de Inelegibili
dades e a intençao deliberada do legislador de
promover a antecipação dos efeitos sancionato
rios de uma eventual condenação em processo
criminal, funcional ou de improbidade, vulne
rando, com isso, o preceito constitucional que
exige o trânsito em julgado de qualquer decisão
desse gênero. A redação legislativa deixa trans
parecer uma infundada idéia no sentido de que
o juiz de primeiro grau não dispusesse da devida
confiança atribuída aos órgãos colegiados. Além
disso, reconhece em si mesma uma incompetên
cia legislativa e organizacional para que se pro
porcionem procedimentos mais ágeis, menos
burocráticos, bem como condições para o devi
do suporte material e financeiro — aos juízes,
para que eles possam dar conta dos milhares de
processos judiciais instaurados pelo país a fora e
acumulados justamente por falta de estrutura49.

O Conselho Nacional de Justiça editou a chamada
Meta n. 2, pela qual, na sua primeira versão em 2009,
deveriam ser julgados todos os processos distribuídos
até o ano de 2005. A iniciativa foi boa, promoveu um
grande empenho aos magistrados em tentar cumprir
a proposta, mas revelou-se totalmente distanciada da
realidade brasileira. Milhares de processos judiciais
encontram-se ainda sem julgamento em razão das
inúmeras dificuldades inerentes à prova técnica (perí
cias que demandam conhecimentos específicos de ex
perts raros na maioria das cidades brasileiras), ao custo
de realização da prova (inúmeras leis, principalmente
as que veiculam interesses do Ministério Público, pre
vêem isenção de custas, mas que se tornam amorfas e
imprestáveis perante a realidade já que as demandas
que necessitam de prova pericial não têm como pros
seguir sem o pagamento de peritos e dos custos dos
trabalhos), dificuldades de acesso pelas partes e teste
munhas (o acesso à Justiça em Manaus pressupõe dias
de deslocamento em barcos a partir das comunidades
ribeirinhas ao longo do Rio Amazonas) e até mesmo
a falta dejuízes (a Justiça Federal em Roraima funcio
na com dois juízes federais desde 2006, sendo que o
quadro é composto de seis cargos; a Subseção de Ta
batinga AM ficou anos sem provimento). A versão de
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No que tange aos aspectos técnico-jurídi
cos, a inovação legislativa merece ampla análise
frente à Constituição Federal na medida em que:
(i) a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e
nem a coisa julgada (art. 5°-XXXVI); (ii) não há
crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal (art. 5° XXXIX);
(iii) ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5°-
LIV); (iv) aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral é asse
gurada a ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes (art. 5°-LV); (v) ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória (art. 5°-LVII);
(vi) é vedada a cassação dos direitos políticos,
cuja perda ou suspensão ocorrerá nos casos de
condenação criminal transitada em julgado e
improbidade administrativa, esta última nos
termos do art. 37, §40, da Constituição e cuja Lei
de regência, n. 8.429/92, prevê expressamente a
necessidade do trânsito em julgado para a pro
dução dos efeitos de eventual decisão condena
tória (art. 15-111 e V); (vii) em matéria eleitoral,
a lei que lhe altera as condições do pleito somen

2010 da Meta n. 2 daquele Conselho Nacional de Jus
tiça prevê o julgamento dos processos distribuídos até
2006, muito embora exista um passivo imenso daque
les inseridos na primeira versão de 2009. Em atenção
aos problemas estruturais, foram criados 230 novas
Varas Federais no país a partir de 2010 e para instala
ção até 2014. No entanto, uma grande maioria dessas
Varas teve previsão de instalação em locais absurda
mente inóspitos e sem a mínima estrutura. Locais que
poderiam ou melhor, deveriam ser atendidos atra
ves de Juizados Itinerantes. O que se percebe é uma
ramificação nao cientifica, feita às avessas e dentro de
um contexto populista, que certamente provocará da
nos de dificil reparaçao a longo prazo. Na medida em
que se aproximarem as últimas Varas para instalação,
as de difícil provimento ficarão sem preenchimento
por muito tempo, causando dispêndio desnecessário
de recursos para a manutenção de sua estrutura. Para
se ter uma idéia, uma Vara Federal custa anualmen
te ao país mais de quatro milhões de reais (algo em
torno de 7850 salários mínimos, na data deste estu
do estipulado em R$510,O0). A tendência é a nítida
queda de qualidade, produtividade insegura e falta de
solução dos problemas pontuais e verdadeiramente
importantes.

te terá aplicação no procedimento que ocorrer
um ano depois de sua vigência (art. 16).

Daí se conclui que a inovação legislativa, a
cargo da Lei Complementar n. 135/2010, não
poderá jamais ser aplicada aos atos praticados
antes de sua vigência, tanto porque os atos ilí
citos são espécie de fatos jurídicos previstos na
nomenclatura disposta no Código Civil, de tal
modo que se tornam perfeitos e acabados quan
do exauridos, assim como submetidos à lei então
vigente que lhe preveja a reprimenda. Retroagir
uma lei para alcançar atos ilícitos exauridos im
plica, sem dúvida alguma, em violar o ato jurídi
co perfeito e a necessidade de prévia cominação
legal ao fato determinado.

Os direitos políticos são inerentes ao ser
humano como pressupostos da cidadania, cons
tituindo-se em bens pessoais de quilate tão ele
vado quanto a vida, a integridade física, a saúde,
a liberdade e outros mais encampados como di
reitos naturais do homem. Dessa forma, é inacei
tável que alguém seja privado de seus bens sem
a observância do devido processo legal, o qual,
como antes anotado, prescreve a necessidade de
trânsito em julgado de decisões sancionatórias
para que ocorram a perda ou a suspensão dos
direitos políticos. É uma decorrência expressa
do art. 5°, inciso LVII, e do art. 15, incisos III e
V, ambos da Constituição Federal.

Esse mesmo devido processo legal pressu
põe a amplitude de defesa, com todos os recur
sos a ela inerentes e previstos no ordenamento
jurídico, sendo inaceitável tolher o direito do
cidadão de se valer de todos os meios a seu al
cance para demonstrar a sua inocência, ainda
mais quando a culpa só lhe possa ser imputa
da após o trânsito em julgado da decisão. Isso
pressupõe claramente que o direito de recorrer
das decisões está albergado no conceito de am
plitude de defesa previsto no art. 5°, inciso LV,
da Carta Magna.

E, por fim, no que tange à análise das garan
tias constitucionais, é pressuposto lógico do con
tido na norma do art. 16 da Carta que o processo
eleitoral ali previsto se refere ao devido processo
eleitoral substantivo, pelo qual qualquer altera
ção legislativa no certame político somente deve
ser aplicada para a eleição posterior a um ano da

vigência da nova norma. Dado a essa conclusão
inevitável, a Lei Complementar n. 135/2010 50

mente deve ser aplicada no pleito que se seguir a
um ano depois de sua vigência, não sendo passí
veis de aplicação no certame eleitoral brasileiro
de 2010 os efeitos mais restritivos à candidatura
dos cidadãos.

O tema é bastante instigante e um caso abs
trato revela nitidamente a importância do con
teúdo jurídico aqui debatido. Um candidato
condenado pela Justiça Especializada por trans
gressão eleitoral enquadrada no art. 1°, inciso 1,
alínea ‘d’, da Lei Complementar n. 64/90, com
trânsito em julgado no final do ano de 2002, fi
cou inelegível por três anos tal como previsto nos
efeitos da condenação em referência. Passados os
três anos, aquele candidato pôde participar do
certame eleitoral de 2006 e sagrou-se vitorioso a
uma vaga. Agora em 2010, ao concorrer à reelei
ção, ele se depara com a nova previsão do art. 1°,
inciso 1, alínea ‘d’, da Lei Complementar n. 64/90
com a redação atribuída pela Lei Complementar
n. 135/2010, que estabeleceu como efeito da con
denação o lapso de oito anos de inelegibilidade. O
absurdo é visível e escancarado, porquanto aque
les efeitos já superados desde o final do ano de
2005 agora voltam a incidir no certame eleitoral
de 2010, consagrando desrespeito à dignidade da
pessoa humana e franca violação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Essa intenção de se anteciparem os efei
tos nefastos de uma condenação sancionatória
sempre esteve presente nos governos autoritá
rios como forma de opressão e sufocamento dos
grupos de oposição. Tem caráter nitidamente
político e revela, no âmago de sua finalidade, o
descompromisso com o regime democrático e
com o Estado de Direito. Sobre esse tema, o Su
premo Tribunal Federal proferiu o mais notável
julgamento de sua história, no qual abordou in
clusive o controle de constitucionalidade de lei
editada durante o regime autoritário e ditatorial
militar no Brasil. As premissas lançadas são bem
compatíveis com aquelas discutidas no presente
estudo, como de fato se verá no cotejo dos fun
damentos lançados no julgamento do Habeas
Corpus n. 45.232, em 2 1.02.1968, sob a relatoria
do Ministro Themístocles Cavalcanti.

Apreciou-se no writ a constitucionalidade do
art. 48 da Lei de Segurança Nacional, instituída pelo
Decreto-lei n. 314 do ano de 1967, que dispunha:

Art. 48. A prisão em flagrante delito ou
o recebimento da denúncia, em qualquer
dos casos previstos neste decreto-lei, im
portará, simultaneamente:
1 na suspensão do exercício da profissão;
II na suspensão do emprego em ativida
de privada;
III na suspensão de cargo ou função na
Administração Pública, autarquia, em em
presa publica ou sociedade de economia
mista, ate a sentença absolutória.

O relator, Ministro Cavalcanti, ponderou em
seu voto, acolhido por unanimidade, o seguinte:

Não é preciso que esteja expressa a garan
tia, basta que ela decorra do sistema políti
co e do conjunto dos princípios expressos.
Não tenho dúvida que isto ocorre na espé
cie porque o rigor das medidas previstas
na lei que estamos examinando grita con
tra a essência dos princípios humanos que
se resumem no direito de sobrevivência,
que somente a condenação pode limitar o
direito ao trabalho, bem como a normas
expressas que assegurem o exercício pro
fissional e as relações de trabalho no âmbito
da empresa privada.[...J
Infelizmente não temos em nossa Consti
tuição o que dispõe a Emenda n. 8 da Cons
tituição Americana, onde se proíbem a
exigência de fianças excessivas, as penas de
multa demasiadamente elevadas e a imposi
ção de penas cruéis e fora do comum ou de
medida (cruel and unusualpunishment).

Nesse particular, a expressão de medida
cruel, encontrada no texto americano, bem
caracteriza a norma em questão, porque,
com ela, se tiram ao indivíduo as possibi
lidades de uma atividade profissional que
lhe permite manter-se e a sua família. Cruel
quanto à desproporção entre a situaçao do
acusado e as conseqüências da medida.
Mas não só o art. 150, §35, pode ser invo
cado. Também o caput do art. 150 interes
sa, porque ali se assegura a todos os que
aqui residem o direito à vida, à liberdade
individual e à propriedade. Ora, tornar im
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possível o exercício de uma atividade indis
pensável que permita ao indivíduo obter os
meios de subsistência, é tirar-lhe um pouco
de sua vida, porque esta não prescinde dos
meios materiais para a sua proteção.

A vida não é apenas o conjunto de funções
que resistem à morte, mas é a afirmação po
sitiva de condições que assegurem ao indiví
duo e aos que dele dependem, dos recursos
indispensáveis à subsistência. Não quer dizer
que o Estado deva proporcionar esses re
cursos, mas não pode privar o indivíduo de
exercer atividades que o prive de obter esses
recursos, sem que pelo menos haja uma de
cisão judicial que o prive legitimamente de
sua liberdade de exercer atividade lícita. ...j

O Ministro Evandro Lins e Silva argumen
tou que não era possível punir alguém pelo mero
fato de ser suspeito de um crime, de tal forma
que a norma posta sob exame era nitidamen
te sem razoabilidade. Alinhou-se ao Ministro
Victor Nunes Leal ao prescrever uma avaliação
material e não apenas formal da conduta ad
ministrativa e legislativa frente às disposições e
princípios constitucionais.

A resposta da ditadura a essa decisão do Su
premo Tribunal Federal veio com o Ato Institu
cional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, editado
no Governo repressivo e militar do Marechal
Costa e Silva, e pelo qual foram compulsoria
mente aposentados os Ministros Victor Nunes,
Evandro Lins e Silva e Hermes Lima. Insatisfei
tos com a situação e com julgamentos realiza
dos sob nítida pressão política, aposentaram-se
na seqüência, voluntariamente, os Ministros
Gonçalves de Oliveira, Lafayette de Andrada e
Adaucto Cardoso. Eis o testemunho do Minis
tro Victor Nunes5° sobre essa fase:

Nem sempre, nos primeiros anos da Re
volução de 1964, foram cordiais, mas, ao
contrário, tumultuadas, as relações entre
o Supremo Tribunal e o Poder Executi
vo, influenciado pelo predomínio militar.
Culminou essa fase com a aposentadoria

compulsória, em 16 de janeiro de 1969,
com apoio no Ato Institucional n. 5, de
três ministros do Supremo Tribunal (Her
mes Lima, Evandro Lins e Silva e este ora
dor), seguindo-se a inativação voluntária
de Gonçalves de Oliveira, Presidente, e do
decano Lafayette de Andrada.

Já anteriormente como alternativa desse
afastamento que era propugnado em áre
as ortodoxas da Revolução havia o Go
verno elevado a composição do Supremo
Tribunal de onze para dezesseis ministros.
Com a ulterior aposentadoria de cinco, so
breveio o Ato Institucional n. 6, de lo de
fevereiro desse mesmo ano, que restaurou
o número anterior de onze ministros.

Como as vicissitudes da nossa mais alta
Corte contribuem para acentuar o seu
perfil histórico, pareceu-me que não se
ria desarrazoado, na comemoração dos
nossos cursos jurídicos, relembrar alguns
fatos mal conhecidos, ou totalmente igno
rados, que ajudam a compor o quadro do
relacionamento executivo judiciário. [...j

De mais graves conseqüências, foi a con
cessão, pelo Supremo Tribunal, de alguns
habeas corpus que deram lugar a protes
tos do Governo. No caso do Governador
Mauro Borges, o Presidente Castello Bran
co levou a público, em uma nota oficial, a
sua inconformidade, mas acatou a decisão.
Resolveu, depois, o caso político de Goiás,
mediante intervenção federal, seguida de
impeachment, pela Assembléia Estadual,
que tinham sido caminhos jurídicos lem
brados no julgamento da Corte.

De outra feita, tendo havido vacilação
no cumprimento de habeas corpus, o
Presidente do Supremo Tribunal, em
comunicação a um comandante mili
tar, empregou o verbo advertir, com o
significado de dar-lhe ciência, ou de no
tificá-lo das conseqüências jurídicas de
eventual desrespeito à decisão, O ilustre
militar, de alta hierarquia, reclamou ao
Presidente Castello Branco, porque o
Presidente da República, e não o Supre
mo Tribunal, é que tinha competência
para adverti-lo, o que equivalia a impor-
lhe pena de advertência.

O Chefe de Governo encaminhou o ofi
cio ao Supremo Tribunal e este, em sessão

pública, aprovou a resposta do Ministro
Ribeiro da Costa. Nela se esclarecia, em ter
mos altos, que tinha havido uma notifica
ção ou intimação, de natureza processual, e
não uma advertência de caráter disciplinar;
nem havia relações deste gênero entre a pre
sidência da Corte e os Comandos Militares.
Com isso se encerrou o mal entendido e foi
cumprido o habeas corpus.

Como se percebe nas palavras de Victor
unes, o período de ditadura estremeceu as re

laçoes entre o Executivo e o Judiciário, notada
mente pelas investidas do primeiro na tentativa
de impor aos cidadãos certos limites, restrições

imposições que destoavam da razoabilidade
u que implicavam em perseguições e ideais

políticos destoantes. A lei passou a ser usada
como fonte para externar as pretensões do gru
po dominante e, não raro, os atos e a conduta
administrativa era conformada a normativos
jurídicos distanciados dos princípios formado
res da tradição e dos costumes do pacífico povo
brasileiro. Assim, a Emenda Constitucional n.
16 e o Ato Institucional n. 2 promoveram uma
reformajudiciária forçada ao elevar de 11 (onze)
para 16 (dezesseis) o número de ministros da
Suprema Corte, sob o falso argumento de exces
siva quantidade de processos51. Isso porque, tão
logo obtida a maioria de nomeações por parte do
Governo Militar, que além do aumento quanti

~ O Presidente americano Franklin Delano Roosevelt

foi o idealizador dessa manobra, cogitada em 1937,
través do Court Packing Plan, mas rejeitada pelo
ongresso dos Estados Unidos. A intenção era por

im a chamada Era Lochner na Suprema Corte nor
te americana e, com isso, obter a maioria de votos
uficientes para evitar a rejeição, por inconstitucio

nalidade, de medidas intervencionistas de governo
na economia, denominadas New Deal. O projeto de
Roosevelt era aumentar um membro da Suprema
Corte para cada membro na ativa que tivesse atingi
do 70 (setenta) anos de idade. Como seis dos nove
membros já haviam atingido o limite proposto, a Su
prema Corte passaria a ter 15 membros, dos quais seis
seriam indicados pelo próprio Roosevelt. A manobra
foi prontamente rejeitada pelo Congresso americano,
porém aprovada sem dificuldades, ainda que diante
da exigência qualificada de quorum para Emendas
Constitucionais, perante o Congresso brasileiro.

tativo mencionado ainda lançou mão da apo
sentadoria compulsória de três membros ativos
da Corte, a composição originária de onze mi
nistros foi restaurada com o Ato Institucional n.
6, de P de fevereiro de 1969.0 fato foi noticiado
pelo testemunho de Aliomar Baleeiro52, um dos
novos membros nomeados com a expansão da
Suprema Corte:

Os quadros politicos do Brasil, ligados ao
passado, foram gradualmente aniquila
dos, sobretudo no Congresso, entre 1964 e
1969. Não faltaram pressões para renova
ção da composição do Supremo Tribunal,
visando aos ministros, que, antes de sua
nomeação, haviam colaborado nos dois
últimos governos.

Algumas delas vieram à luz e tiveram eco
até em sessões públicas da Corte. Resistiu
a tudo isso o presidente H. Castello Bran
co, que tinha a esperança de recuperar em
prazo breve, a normalidade constitucio
nal, poupando a mais alta Corte do pais a
medidas violentas, como as de Vargas em
1931 ou as então recentes na Argentina,
após a derrubada do General Perón.

H. Castello Branco, leitor assíduo da Histó
ria, sabia bem que Lincoln obtivera a eleva
ção do número dos Justices, a fim de modi
ficar a posição política da Corte Suprema,
predominantemente sulista, em relação a
certas medidas militares na Guerra de Se
cessão, e não ignorava a tentativa de F. D.
Roosevelt, em 1937. A aposentar os juízes,
preferiu o precedente norte-americano.
Pode ele manter a composição do Tribunal
durante ano e meio. Mas os fatos políticos
do inverno e da primavera de 1965 mu
daram rapidamente as circunstãncias até
a crise interna da revolução, em outubro
daquela ano.

É muito comum aos governos o uso de ma
nobras políticas visando à alteração das leis no
sentido de promoção de sua conduta adminis
trativa, engessamento dos canais políticos de
oposição e não raramente ao estabelecimento de

52 BALEEIRO, Aliomar. O Supremo Tribunal Federal.

Revista Forenses, Rio de Janeiro, v. 242, p. 05 15, abri
jun 1973.

~° LEAL, Victor Nunes. Problemas de Direito Público e

outros problemas. Brasília: Ministério da Justiça (Sé
rie Arquivos do Ministério da Justiça), 1997. p. 265.
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medidas e restrições de sufocamento aos direi
tos humanos. Por isso mesmo, alastrares efeitos
penais ou sancionatórios de modo antecipado,
evitando se um julgamento justo e definitivo
sobre a conduta acusatória, é iniciativa vulgar e
recorrente, repetida nas mais diversas gerações e
culturas dos povos.

As medidas progressistas das Cortes judi
ciais têm sido tomadas de forma lenta e paula
tina, muitas vezes exibindo uma face cautelosa
em demasia, que pela tradicional natureza con
servadora do Judiciário acaba por permitir a re
formulação, no decorrer dos tempos, de politi
cas maléficas ao regime democrático, ao Estado
de Direito e, essencialmente, ao devido processo
legal processual e substantivo. Princípios estes
albergados na matriz constitucional do regime
republicano brasileiro, que exaltam o funda
mento maior da nação em respeitar a dignidade
da pessoa humana, com vistas a alcançar o ob
jetivo fundamental de construir uma sociedade
livre, justa e solidária.

Os efeitos sancionatórios de procedimentos
penais, funcionais ou de improbidade adminis
trativa são tão — ou mais maléficos ao cidadão
do que a própria perda da liberdade de locomo
ção. Aplicá-los de forma desmedida, como mera
conseqüência de um estágio processual, é ação
irrazoável que fere a dignidade do homem, ceifa-
lhe a honra e as oportunidades antes de exaurida
sua defesa, além de o remeter ao mesmo infeliz
acaso avassalador da vida de Jó.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Roraima teve oportunidade de apreciar um caso
interessante a respeito de efeitos sancionatórios,
em processo penal que já perdurava oito anos
e no qual o próprio órgão judicial de primeiro
grau expressava deficiências para promover a
colheita de prova testemunhal. Como algumas
testemunhas indicadas pela defesa eram de ou
tras Comarcas e outras relutavam em compare
cer para prestar depoimento, o magistrado pro
cessante proferiu decisão pela qual determinou
que a própria defesa apresentasse todas as suas

testemunhas em audiência designada, “sob pena
de desistência”53.

A Corte Eleitoral proferiu decisão acolhen
do habeas corpus impetrado pela defesa, pela
qual suspendeu aquela mencionada expressão
que atribuía encargo processual desproporcio
nal ao réu, além de estar em contradição com as
normas e os princípios resguardados pelo devi
do processo legal substantivo. Eis uma parte dos
fundamentos utilizados pelo juiz-relator54:

O laborioso magistrado a quo certamen
te encontra se preocupado com a demo
ra na tramitação do feito, que claudica na
justiça eleitoral desde 2002, portanto há
oito anos. Sem dúvida alguma, o zeloso
magistrado procurou dar ênfase à celeri
dade processual e ao principio da razoável
duração do processo, especialmente para
suprir as deficiências cartorarias descritas
na certidão de fi. 20.

No que tange à expedição de precatórias,
o art. 222 do CPP prescreve que o magis
trado deve fixar um prazo razoavel, com
intimação da defesa de sua expedição,
cabendo à defesa o acompanhamento na
Comarca deprecada. O ~2° do mesmo
dispositivo prescreve medida eqüitativa,
própria a evitar os embaraços e percalços
com os quais se pretenda evitar a distri
buição de justiça, conquanto possibilita a

É interessante anotar que a decisão em questão trans
fere para a defesa o ônus de deslocamento de teste
munhas, assim como o exercício da força necessária
para conduzir aquelas que relutam em não compare
cer. Com isso, desloca o eixo do processo penal para
a acusaçao, perante a qual a defesa se torna um mero
expediente — senão um empecilho ao rápido julga
mento, por certo incluído dentre aqueles de Meta n.
2 do Conselho Nacional de Justiça — e o ônus a que é
submetido o réu ultrapassa qualquer limite do pro
porcional e do razoável. A expressão utilizada pelo
magistrado processante e deveras singular, porquan
to aponta que o descumprimento daquele ato impli
cana, para a defesa, a desistência de oitiva de suas tes
temunhas. Pena, aliás, que inexiste no processo penal
e, portanto, demonstra nítida violação ao devido pro
cesso legal substantivo.
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Habeas Cor
pus n. 1220-39.2010.6.23.0000, Classe 16, relator Juiz
Federal Atanair Nasser.

continuidade da instrução e o respectivo
julgamento mesmo não devolvida a carta
precatória, desde que findo o prazo razoa
vel marcado pelo magistrado.

No que tange às testemunhas residentes
na própria Comarca, a defesa pode contri
buir levando-as à audiência de instrução,
valendo-se dos esforços e da boa integra
ção do ilustrado defensor. Não conse
guindo êxito, certamente o ilustre juiz a
quo determinará a intimaçao respectiva,
na linha do despacho de fi. 400 dos autos
originários (fl. 19 deste HC).

Ante o exposto, defiro em parte a ordem para
suspender o pequeno excesso na respeitavel
e zelosa decisão do juízo a quo consistente
na expressão “sob pena de desistência.

Postas tais premissas, propõe-se a evolução do
pensamento jurídico para se admitir o cabimen

to do habeas corpus, como instrumento de defesa,
para questionar a conduta administrativa de qual
quer envergadura e que verse a aplicação de efeitos
sancionatórios de natureza penal, funcional ou de
improbidade administrativa. Compete ao juiz, no
exame da conduta lhe submetida, aplicar os prin
cípios gerais do direito, com ênfase no princípio
da razoabilidade, dentro de uma cognição de espe
rança, que respeite, acima de tudo, a dignidade da
pessoa humana. Mais do que o órgão que decide
sobre a vida e a liberdade, o poder do juiz de taxar
a conduta do homem está jungido ao dever de es
tímulo à persistência contra as injustiças; está no
verdadeiro poder de deixar vivo.
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Sobre a chamada justiça penal consensual, confira-se a
conclusão do excelente artigo escrito pelo Juiz Federal
Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcante de Alencar,
Natureza Jurídica da Transação Penal e Efeitos De
correntes: “A justiça penal consensual introduzida no
Brasil teve a pretensão, através dos juizados especiais
criminais, de incutir a idéia de que, para os crimes de
menor potencial ofensivo, estar-se-ia conferindo tra
tamento menos severo, mercê da transação penal ser
instituto que não deixa antecedentes criminais, pelo
que parte da doutrina aplaudiu a suposta ‘despenaliza
ção’, como se tal resultasse do acolhimento, pelo legis
lador, do que se conhece por ‘direito penal mínimo’.
Entrementes, logo se denunciou que a impropriamen
te denominada ‘transação penal’ seria uma especie
de embuste para ampliar o poder punitivo do estado,
mormente no que toca aos delitos de menor potencial
ofensivo, atingindo, em regra, pessoas já excluídas so
cialmente, agravando, desse modo, a crise econômica e
da justiça criminal. Nesse diapasão, entender o caráter,
a natureza jurídica da transação penal, é de extrema
importância para, ao menos, minimizar os efeitos

A reforma do Código de Processo Penal
e a justiça penal consensual
Juiz federal substituto Bruno Vasconcelos

quando confessados os fatos e ajustada a sanção
entre acusação e defesa’. A Comissão propôs a

maléficos do agigantamento do controle social do es
tado sobre as camadas sociais menos abastadas, garan
tindo que a Lei dos juizados Especiais seja interpreta
da de acordo com a Carta Magna de 1988, regra esta
comezinha, porém freqüentemente não observada por
aplicadores do Direito que, frise-se, não são leguleios.
Assim, constatou-se, sob um enfoque histórico, de di
reito comparado e crítico, que a natureza jurídica da
transação penal é de autêntica ação penal, vergastan
do, por conseguinte, os entendimentos de que ela seria
acordo, medida de despenalização ou direito subjetivo
público do réu, para a partir daí conferir os efeitos do
entendimento adotado.
Decerto, a importãncia do estudo da natureza jurídica
da transação penal reluziu pela verificação das impli
cações de ordem prática decorrentes de sua conside
ração, haja vista, notadamente, que o fato de ser ela
ação penal constitui óbice à propositura de denúncia
em caso de descumprimento do ajuste, bem como, sob
outro prisma, permite a aplicação do art. 28, do Có
digo de Processo Penal, em caso de discordar, o juiz,
da recusa do Parquet em fazer a proposta de aplicação
imediata de pena. Em suma, conhecendo a natureza
jurídica da transação penal, em consonância com a Lei
Maior de 1988, numa análise sistemática do assunto,
imprime-se efetividade aos direitos fundamentais do
acusado do processo penal, limitando-se o poder de
punir do Estado que já se revela avassalador.” (‘chttp://
www.lex.com.br/noticias/artigos/default.asp?artigo_
id 940588&dou 1> Acesso em: 27Junho2010)
No mesmo artigo, o Professor Rosmar faz a distinção
entre a transação penal, a pica bargainge apleaguilty:
“Para a exata compreensão do pica bargaining, impen~
de deixar bem vincado que não se confunde ele com
a transaçao penal do sistema pátrio, indicando ter o
sentido de barganha da acusação (rectius: imputação),
com a incidência do princípio da oportunidade em que
e possivel a exclusao de delitos, bem como onde o Mi
nistério Público e a defesa podem transacionar ampla
mente sobre a conduta, fatos, adequação típica e pena
(acordo penal amplo), aplicando-se a qualquer delito
e podendo ser feito extrajudicialmente. (...) O guiity
pica é autêntico reconhecimento de culpa sem proces
so, porquanto neste “não há transação, concordando o
réu com a acusação. Admitindo a defesa a imputação,

O anteprojeto de reforma do Código de
Processo Penal, que serviu de base para o Pro
jeto de Lei do Senado n°. 156, de 2009, contém
profundas modificações, algumas das quais serão
objeto de comentário neste trabalho.

A Comissão dejuristas coordenada pelo emi
nente Ministro Hamilton Carvalhido esmerou
sena tentativa de conciliar as tensões entre as ga
rantias fundamentais e a necessidade de conferir
celeridade e efetividade ao processo penal.

Neste esforço de conciliação, destacam-se a
instituição da figura do Juiz das Garantias e a
definição de inúmeras medidas cautelares, que
suprem relevante lacuna existente na atual legis
lação processual penal.

Evidentemente, as alterações suscitam enor
me discussão. É imprescindível que assim seja,
pois não se concebe mais a edição de um código
que não reflita a concepção moderna de Estado
Democrático de Direito.

Cuida-se, aqui, de examinar o tema da ime
diata aplicação de pena mínima ou reduzida
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seguinte redação para o capítulo que trata do
procedimento sumário:

Art. 271. Até o início da instrução e da
audiência a que se refere o art. 265, cum
pridas as disposições do rito ordinário, o
Ministério Público e o acusado, por seu
defensor, poderão requerer a aplicação
imediata de pena nos crimes cuja sanção
máxima cominada não ultrapasse 8 (oito)
anos, desde que:

— haja confissão, total ou parcial, em rela
ção aos fatos imputados na peça acusatória;

II — a pena seja aplicada no mínimo pre
visto na cominaçao legal;

§1° Aplicar se á, quando couber, a substi
tuiçao da pena privativa da liberdade, nos
termos do disposto no art. 44 do Decreto lei
n°2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Codi
go Penal, bem como a suspensão condicio
nal prevista no art. 77 do mesmo Código;

§2° A pena poderá ser diminuída em até
1/3 (um terço) da pena mínima prevista
na cominaçâo legal, se as circunstâncias
pessoais do agente e a menor gravidade
das consequências do crime o indicarem.

§3°o O acusado estará isento das despesas
e custas processuais.

Ad, 272. Não havendo acordo entre acu
sação e defesa, o processo prosseguira na
forma do rito ordinário.

A propósito desta alteração, é importante
ter presente a justificativa adotada na exposição
de motivos do anteprojeto. Confira-se:

De outro lado, e atento às exigências
de celeridade e efetividade do processo,
modifica se o conteúdo do procedimen
to sumario, mantendo-se, porém, a sua
nomeclatura usual, para dar lugar ao rito

há julgamento imediato sem processo, ‘onde o acusado
renuncia a importantes direitos constitucionais, obser
vando se que a confissão de culpa deve ser voluntária’.
Como se vê, oguiity pica é instituto diverso da transa
ção penal. Para o oferecimento e aceitação imediata da
pena restritiva de direito, com supedâneo no art. 76, da
Lei Federal n.° 9.099/1995, não há reconhecimento de
culpa pelo autuado - ao menos assim ele não se declara
,não se exigindo, portanto, que ele confesse autoria e

materialidade delitiva.”

de imediata aplicação de pena mínima ou
reduzida, quando confessados os fatos e
ajustada a sanção entre acusação e defesa.
A sumariedade do rito deixa de se loca
lizar no tipo de procedimento para pas
sar a significar a solução final e célere do
processo, respeitando-se a pena em pers
pectiva, balizada pelo seu mínimo, com a
possibilidade de ser fixada abaixo dele. A
alternativa consensual não desconhece e
nem desobedece, contudo, aos padrões de
reprovabilidade já consagrados na legisla
ção penal, limitando-se a possibilidade de
sua aplicação aos delitos cuja pena máxi
ma não seja superior a oito anos3.

A celeridade e a efetividade têm, porém,
consequências que não podem ser negligencia
das. A advertência do eminente Professor Aury
Lopes Júnior, acerca do chamado sistema de
justiça negociada, não deve ser ignorada. Desta
quem-se os seguintes trechos de sua reflexão:

A garantia da jurisdição careceria de sen
tido se fosse possível sua fungibilidade. A
inderrogabilidade é garantia que decorre
e assegura a eficácia da garantia da ju
risdição, no sentido de infungibilidade e
indeclinabilidade do juízo, assegurando a
todos o livre acesso ao processo e ao poder
jurisdicional.

Nesta linha, os modelos dejustiça negocia
da (e consensuada) representam impor
tante violação à garantia da inderrogabili
dade do juízo. A lógica da pica negotiation
conduz a um afastamento do Estado-juiz
das relações sociais, não atuando mais
como interventor necessário, mas apenas
assistindo de camarote o conflito.

A negotiation viola desde logo esse pres
suposto fundamental, pois a violência re
pressiva da pena não passa mais pelo con
trole jurisdicional e tampouco submete-se
aos limites da legalidade, senão que está
nas mãos do Ministério Público e subme
tida à sua discricionariedade.

Isso significa uma inequívoca incursão
do Ministério Publico em uma área que

<http://www.juareztavares.com/Textos/anteprojeto.
pdf> acesso em: 27junho 2010.

deveria ser dominada pelo tribunal, que
erroneamente limita se a homologar o
resultado do acordo entre o acusado e o
promotor. Não sem razão, a doutrina afir
ma que o promotor é o juiz às portas do
tribunal.

Com o advento da Lei n° 9.099/95, cujo
campo de incidência foi substancialmente
ampliado pela Lei n° 10.259, foi introduzi
da uma variação no modelo de reparto até
então adotado no processo penal: a justiça
negociada. Para grande parte da doutrina
brasileira, uma inovação revolucionária
(ou perigoso retrocesso?). Contudo, com o
passar dos anos, a criatura virou-se contra
o criador, ou melhor, mostrou sua verda
deira cara: utilitarismo processual e a bus
ca da máxima eficiência (antigarantista).

Nossa crítica não se limita ao aspecto nor
mativo da Lei n° 9.099, senão que vai à
base epistemológica que a informa, cons
tando que o problema será potencializado
com o aumento das chamadas zonas de
consenso, como já ocorreu com a Lei n°
10.259. (..j4

E prossegue o jurista, de forma contundente:

(...) A lógica negocial transforma o proces
so penal num mercado persa, no seu senti
do mais depreciativo. Constitui, também,
verdadeira expressão do movimento da lei
e ordem, na medida em que contribui para
a banalização do Direito Penal, fomentan
do a panpenalização e o simbolismo re
pressor. (...)

A justiça negociada está atrelada à ideia
de eficiência (viés economicista), de modo
que as ações desenvolvidas devem ser efi
cientes, para com isso chegarmos ao ‘me
lhor’ resultado. (...)

A tendência generalizada de implantar no
processo penal amplas ‘zonas de consenso’
também está sustentada, em síntese, por
três argumentos básicos: a) estar confor
me os princípios do modelo acusatório; b)

ultar da adoçao de um ‘processo penal

4LOPESJUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e
Sua Conformidade Constitucional, volume II. — 3ed.
rev. e atual. — Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. pp.
267/268

de partes’; c) proporcionar celeridade na
administração de justiça.

A tese de que as formas de acordo são um
resultado lógico do ‘modelo acusatorio’ e
do ‘processo de partes’ é totalmente ide
ológica e mistificadora, como qualificou
FERRAJOLI, para quem esse sistema e
fruto de uma confusão entre o modelo
acusatório — que consiste unicamente na
separação entre juiz e acusação, na igual
dade entre acusação e defesa, na oralidade
e publicidade do juízo e as características
concretas do sistema acusatório america
no, algumas das quais, como a discricio
nariedade da ação penal e o acordo, não
têm relação alguma com o modelo teórico.

A verdade consensuada, que brota da ne
gotiation, é ilegítima. FERRAJOLI lembra
que nenhuma maioria pode fazer verda
deiro o que é falso, ou falso o que é ver
dadeiro, nem, portanto, legitimar com seu
consenso uma condenação infundada por
haver sido decidida sem provas.(...)

No sistema americano, muitas negociações
são realizadas nos gabinetes do Ministério
sem publicidade, prevalecendo o poder do
mais forte, acentuando a condição de su
perioridade do Parquet.5

Registre se que as críticas do jurista não se
dirigiram, especificamente, às alterações pro
postas no anteprojeto de reforma. Todavia, são
inteiramente pertinentes.

Houve louvável preocupação da Comissão
com a afirmação de um autêntico modelo acu
satório, no qual o modo de produção da prova
concorre para a radical separação das funções de
acusar e julgar

obra citada, pp. 269 2 1
O ilustre Professor Eugênio Pacelli, Relator-Geral da
Comissao de Reforma do CPP, faz importante ressalva
em seu Curso de Processo Penal: “Por certo que não se
trata de um modelo adversary, ou de partes, tal como é
o modelo estadunidense, em que o juiz se afasta com
pletamente de quaisquer funções probatórias, limitan
do-se ao controle de legalidade na instrução judicial.
Já o dissemos aqui e repetimos: tal modelo parece-nos
medieval, tomando como premissa legitimadora u
suposta igualdade de partes” (Oliveira, Eugênio Pa



Escola de Magistratura Federal da la Região

Não obstante, operou-se a importação de
instrumentos do modelo vigente nos Estados
Unidos, característicos do guilty plea, que tendem
a diminuir as garantias do contraditório.

Com efeito, nos crimes cuja pena máxima
não ultrapasse 8 anos, será possível a negociação
da sanção, sem que se estabeleça o verdadeiro
contraditório.

Mais uma vez, é relevante a observação de
Aury Lopes Júnior:

A superioridade do promotor, acrescida
do poder de transigir, faz com que as pres
sões psicológicas e as coações sejam uma
prática normal, para compelir o acusado a
aceitar o acordo e também a “segurança”
do mal menor de admitir uma culpa, ain
da que inexistente.

Sem dúvida alguma, o Ministério Público,
quer federal quer estadual ou distrital, é com
posto de membros extremamente bem prepara
dos e, regra geral, sintonizados com a afirma
ção do Estado Democrático de Direito e a plena
concretização dos direitos e garantias funda
mentais. Contudo, a dinâmica que se instalará,
a partir do aprofundamento das possibilidades
de “Justiça negociada”, tende a afetar, substan
cialmente, o equilíbrio que deveria existir entre
as partes.

Destarte, com o devido respeito pelo bri
lho dos componentes da Comissão, a exposiçao
de motivos do anteprojeto passou ligeiramente
pela discussão da chamada alternativa consen
sual. Penso que o tema exige debate mais abran
gente, antes que se faça a importação de modelos
estrangeiros.

i introdução
Da análise das mudanças trazidas no ante

projeto do Código de Processo Penal, o que mais
salta aos olhos é a alteração radical do papel do
Juiz como sujeito da relação processual penal.

Nesse sentido, o presente artigo tem por
objetivo traçar, em rápidas pinceladas, qual a
direção que o legislador buscou seguir no que
tange ao papel do Juiz na condução do processo
criminal.

Para isso, far-se-á uma análise dos tipos
existentes de processo penal — acusatório in
quisitivo e misto — e dos princípios que hoje
informam o Processo Penal Brasileiro, em es
pecial o Princípio da Verdade Real, para então
apresentar as principais mudanças realizadas no
papel do magistrado criminal.

Tais mudanças, conforme se verá, foram re
alizadas pelo legislador com o intuito de aperfei
çoar o sistema processual acusatório adotado no
Brasil. Entretanto, tal artigo procurará demons
trar que apesar da necessidade de tais alterações,
da forma como foram feitas ainda não alcançam
o escopo inicial da alteração e necessitam de
ajustes para que possam ser efetivamente imple
mentadas.

2 Tipos de processo penal e o princípio
da verdade real

O Processo Penal Inquisitivo é o sistema no
qual o processo é sigiloso, escrito e não obedece
ao princípio do contraditório. Nesse tipo de pro
cesso, uma só pessoa exerce as funções de acu
sar, defender e julgar, já que se permite ao juiz
iniciar o processo de oficio, O réu é visto apenas
como objeto da persecução, não lhe sendo dada
Oportunidade de exercer o contraditório e, por
conseqüéncia lógica, não lhe sendo assegurada
a ampla defesa. A confissão é elemento suficien
te para a condenação, permitindo-se, inclusive,
a tortura para se chegar a’ ‘~rainha das provas”.
Inicjouse no Direito Romano, revigorou-se na
Idade Média e alastrou-se pelo continente euro

Juíza federal substituta Candice Lavocat Galvão Jobim

peu a partir do século XV diante da influência
do Direito Penal da Igreja, entrando em declínio
com a Revolução Francesa.

O Processo Penal Acusatório tem suas raízes
na Grécia e em Roma. É pautado pelo contradi
tório e pela ampla defesa. É um processo públi
co e imparcial. Nele há a efetiva distribuição das
funções de acusar, defender e julgar a pessoas
distintas, as quais exercem apenas o seu papel,
não podendo haver a confusão das funções em
uma mesma pessoa. Nas palavras de Mirabete
in Processo Penal, 4~ edição, pg 40, tal sistema
implica o estabelecimento de uma verdadeira
relação processual com o “actum trium perso
narum’Ç estando em pé de igualdade o autor e o
réu, sobrepondo-se a eles, como órgão imparcial
de aplicação da lei, o juiz.

No Sistema Misto há uma fase preliminar
de investigação, com uma instrução preparató
ria, na qual não é assegurada a ampla defesa e o
contraditório, e uma fase final, na qual se realiza
o julgamento com todas as garantias do proces
so acusatório. Tal sistema foi introduzido em
1670 com as reformas da Ordenança Criminal
de Luiz XIX, mas foi com o Code D’instruction
Criminelle de 1808, na época de Napoleão, que
sofreu sua mais radical reforma e, a partir de
então, espalhou-se pela Europa Continental no
século XIX. É o sistema até hoje utilizado por
vários países da Europa.

O sistema vigente no Brasil é o Acusató
rio. Aqui a fase de investigação prévia fica sob
a responsabilidade da Polícia Civil ou Federal,
que atuam sob o controle externo do Ministério
Público, e a quem caberá propor ou não a ação
penal, com o oferecimento ou não da denúncia.

A Constituição Federal da República Fede
rativa do Brasil assegura o sistema acusatório ao
estabelecer, em seu artigo 5°, LV, o contraditó
rio e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes, juntamente com a previsão inserta
no seu artigo 129, 1, de que a ação penal pública
é promovida, privativamente, pelo Ministério
Público, com atuação privada subsidiária (art.

o sistema acusatório e o papel do juiz no novo Código de Processo Penal

celli. Curso de Processo Penal. — 13’. edição rev. e atual.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

Obra citada, p273, p.lS.
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50, LIX). A autoridade julgadora é a autoridade

competente o juiz natural (arts. 50, LIII, 92 a
126) e os atos processuais são todos públicos, a
não ser quando a lei o restrinja para proteger a
intimidade ou o interesse social (art. 50, LX).

O Processo Penal Brasileiro é fortemente
marcado pelos Princípios do Contraditório, do
Devido Processo Legal, do Estado de Inocência,
do Iii Dubio Pro Réu, da Inadmissibilidade das
Provas Obtidas por Meios Ilícitos, da Iniciativa
das Partes e da Verdade Real.

Neste momento, faz-se necessário que se dê
uma especial atenção ao Princípio da Verdade
Real, tendo em vista que é o que sofrerá maior
influência com o advento do novo Código.

De acordo com Fernando Capez in Curso de
Processo Penal, 2~ edição, fis. 26, pelo Princípio
da Verdade Real, no processo penal,o juiz tem o
dever de investigar como os fatos se passaram na
realidade, não se conformando com a verdade
formal constante dos autos. Com esse princípio
se procura estabelecer que o ius puniendi seja
apenas exercido contra aquele que praticou a
infração penal e nos exatos limites da sua cul
pa. Excluem-se, assim, os limites artificiais da
verdade formal. Decorre desse princípio o dever
do juiz de dar seguimento à relação processual
quando da inércia da parte e até mesmo deter
minar, ex officio, provas necessárias à instrução
do processo, para que possa descobrir a verdade
dos fatos objetos da ação penal.

Para isso, o artigo 130 do atual Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de o juiz
produzir provas de oficio ou a requerimento das
partes e o artigo 156 estabelece que “o juiz po
derá, no curso da instrução, ou antes de proferir
sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante”.

Como se vê, em busca da verdade real, pode
o juiz participar da produção da prova, ativida
de essa que no sistema acusatório estaria atribu
ído a outro sujeito do processo, ou seja, à parte
incumbida da acusação.

Atualmente, para fundamentar e legitimar
o papel atribuído ao juiz de colher provas mes
mo em um sistema penal acusatório, diz-se que
o atual modelo não padece das críticas atribui
das aos juizados de instrução no sentido de que

o juiz que participa da colheita de prova pre
liminar tem a sua parcialidade afetada, porque
no nosso sistema a colheita de provas é feita
pela polícia e ao juiz não cabe atuar como su
jeito ativo da produção das provas. Entretanto,
não se explica qual o papel que o juiz exerce ao
determinar diligências para dirimir dúvidas so
bre ponto relevante, conforme prevê o já citado
artigo 156 do Código de Processo Civil.

Também fica sem explicação a possibili
dade prevista no artigo 130 do atual Código de
Processo Penal de o juiz participar da produção
de provas. Vejamos:

Caberá ao juiz, de oficio ou a requeriment
da parte, determinar as provas necessárias
instrução do processo, indeferindo as dili
gências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, o sistema processual penal brasi
leiro, nos termos como colocado no Código de
Processo Penal atual, padece de vícios no que
toca à utilização do sistema acusatório, visto que
quando adota o princípio da verdade real, prevê
participação ativa do juiz na colheita das provas.

3 O novo Código de Processo Penal, o
“juiz defensor” e o juiz das garantias

Pelo que percebe da análise das alterações
trazidas no projeto do Novo Código, o legisla
dor não mais pretende ver o juiz participando,
ainda que após a fase instrutória prévia — In
quérito Policial, da colheita da prova. Em outras
palavras, busca o legislador aperfeiçoar o siste
ma acusatório para afastar de vez o juiz da pro
dução ativa e de ofício das provas. Desse modo
inicia, já em seu artigo 4°, estabelecendo:

O processo penal terá estrutura acusatória,
nos limites definidos neste código, vedada
a iniciativa do juiz na fase de investigação
e a substituição da atuação probatória do
órgão de acusação.

Por outro lado, verifica-se que o artigo 162
do projeto, em seu parágrafo único, prevê, in
verbis:

Será facultado ao juiz, antes de proferir a
sentença, esclarecer dúvida sobre a prova
produzida, observado o disposto no art. 4°.

Fazendo-se uma interpretaçao sistematica
de ambos os artigos, conclui-se que o juiz não
pode atuar na produção da prova quando for
para prejudicar o réu. Ou seja, não pode o juiz
substituir a instrução probatória da acusação,
mas não está impedido de fazê-lo em substituição
da atuação da defesa.

Como se vê, o legislador pretendeu um juiz
imparcial e totalmente inerte, o qual somente
recebe o material fornecido pela acusaçao e pela
defesa e faz seu julgamento, podendo, entretan
to, esclarecer dúvida sobre a prova produzida,
desde que tal esclarecimento não prejudique a
defesa do acusado. Criou-se, assim, a figura do
“juiz defensor”.

Assim, com tal alteração, surge um para
doxo. O novo Código, buscando aperfeiçoar o
sistema acusatório, alterou o artigo 156 do atual
Código de Processo Penal e afastou o princípio
da verdade real, mas acabou por ferir o princí
pio da paridade das armas e da imparcialidade
do juiz, como se verá adiante.

Com o mesmo escopo de tutelar o Proces
so cusatório, o projeto do Código de Processo
Penal previu ainda o Juiz das Garantias.

O Juiz das Garantias é aquele que atua na
fase de investigação criminal e decide quanto à
tutela imediata e direta dos direitos e inviolabi
Iid des das pessoas. Ou seja, é o juiz que julga os
pedidos realizados na fase pré-processual como
prisões preventivas e em flagrante e que decide
em incidentes levados a efeito para assegurar a
prestação jurisdicional penal como as quebras
de sigilo telefônico e o bloqueio de bens.

Com essas alterações, o legislador, ao pre
ver a criação do “juiz inerte” juntamente com a
criação do Juiz das Garantias, buscou manter o
distanciamento do juiz do processo, responsável
pelo julgamento de mérito, e o impediu de atuar
efetivamente na fase de investigação criminal.

4 Novo modelo em debate

Como se pode verificar, o papel do juiz crimi
nal mudará radicalmente com a edição do novo
Código de Processo Penal tendo em vista que não
mais se permitirá a existência de um juiz ativo,
empep~~~0 na busca da verdade real, mas sim se
dara mais ênfase à existência de um sistema pro

cessual acusatório puro, no qual o juiz é uma parte
eqüidistante, imparcial e, principalmente, inerte.

Isso porque se formou uma atmosfera na
qual passou a se entender que o juiz que parti
cipa ativamente da produção das provas e det -

mina atos ainda na fase pré-processual já está de
alguma forma “envolvido” na investigação e pre
sumivelmente “querendo” a condenação do réu.

Assim, criou se, como visto acima, a figura
do Juiz das Garantias e afastou-se a possibili
dade de o juiz produzir provas de oficio, como
ocorria anteriormente com a previsão contida
no artigo 130 do Código de Processo Penal, in
formado pelo Princípio da Verdade Real.

Entretanto, em relação à impossibilidade
de o juiz atuar no processo na efetiva busca da
“verdade real”, como ocorre atualmente, algu
mas considerações hão de ser feitas.

Inicialmente, há que se ter em mente que
ou se afasta de vez o juiz da produção da pro
va, impedindo-lhe de esclarecer dúvida sobre a
prova produzida nesse caso, havendo duvida,
aplicar-se —ia o princípio ja utilizado no sistema
processual brasileiro do in Dubio pro Réu ou
permite-se que ele esclareça dúvida que possa
favorecer tanto a acusação quanto a defesa.

Isso porque não há qualquer justificativa,
quer nos princípios constitucionais brasileiros,
quer na exposição de motivos do projeto do
novo Código, que embase a possibilidade de o
juiz atuar apenas na qualidade de “defensor do
réu”, não podendo de forma alguma atuar em
substituição da atuação da acusação, como prevê
o artigo 162 dc o artigo 4° do novo código. Tal
dispositivo prevê a possibilidade de o juiz atuar
na produção de prova quando esta for a favor do
réu, mas não quando for contrária a ele.

Urge que se diga que tal figura de um “juiz
defensor” jamais fez parte do sistema penal acu
satório. Portanto, se o legislador está buscando a
implementação do sistema acusatório puro, com
a total divisão dos papéis de acusar, defender e
julgar, não deve enveredar por tal caminho.

Melhor seria, portanto, que o legislador fi
zesse uma opção pelo juiz totalmente inerte,
que não pode produzir provas para nenhum dos
dois lados. A não ser desta forma, o atual sistema,
no qual o juiz pode produzir prova para ambos os
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lados é, no mínimo, mais justo, mais equilibrado
e menos parcial.

Demais disso, é de se dizer que fica muito
difícil para o juiz saber de antemão se a prova
cuja produção ele está determinando favorecerá
ou não o réu, pois se há alguma dúvida sobre
algum fato relevante que necessite de produção
de alguma prova nova, prova essa sem a qual o
juiz ainda não se encontra apto para realizar o
julgamento, não pode ele já prever qual será o
resultado da produção da prova, ou seja, se ela
favorecerá ou não o réu.

No que tange ao juiz das garantias, o artigo
17 do Novo Código introduz uma questão im
portante para o sistema que está se pretendendo
instalar prevê o impedimento do juiz que atu
ar na fase de investigação, no papel de juiz das
garantias, de funcionar no processo e participar
de seu julgamento de mérito.

Quanto a esse aspecto, surge uma questão
de ordem prática, principalmente nas subseções
e seções que possuem apenas um juiz, qual seja,
como compatibilizar a nova regra com a reali
dade do sistema judiciário brasileiro, o qual tem
de lidar constantemente com a escassez de juí
zes e com a necessidade de juízes que realizem
plantões diários, durante a noite, e que prova
velmente atuarão como juizes de garantia ex
cepcionalmente no período do plantão e depois
se verão impossibilitados de atuar no processo
como «juizes de mérito”.

Apenas a título de exemplificação, na Seção
Judiciária do Distrito Federal, Justiça Federal, há
apenas quatro juizes criminais, portanto, se al
gum deles atuar durante o plantão determinan
do uma quebra de sigilo telefônico ou negando
um pedido de liberdade provisória, por exem
plo, já estará impedido de atuar na instrução do
processo. Tal fato gera, inclusive, uma forma de
o advogado ou o membro do Ministério Público
solicitar providências no plantão para “gerar o
impedimento” do juiz.

5 Conclusão

O projeto de criação do novo Código de
Processo Penal tem como linha mestra o aper
feiçoamento da utilização do processo acusató
rio. Com esse objetivo, o legislador afastou a uti

lização do Princípio da Verdade Real, retirando
do juiz a função de produzir provas para chegar
à verdade real dos fatos, a qual ele estava autori
zado em nome de um valor maior, o da elucida
ção verdadeira do crime. Entretanto, da forma
como foi concebido, o projeto do novo código
acabou por criar a figura do “juiz defensor”, o
qual somente está autorizado a produzir provas
se for para beneficiar o réu, nunca em substitui
ção à acusação.

Ademais, com o mesmo escopo de assegu
rar o estabelecimento de um sistema acusatório
puro, com o distanciamento do juiz do processo
em relação ao inquérito, estabeleceu o juiz das
garantias, que atua durante a fase de investiga
ção criminal, garantindo a tutela das inviolabili
dades pessoais. Entretanto, não trouxe o projeto
do novel diploma normativo qualquer disposi
ção sobre como viabilizar tal sistema na prática,
adotando-o em lugares onde só há um juiz.

Indubitavelmente, teve o legislador inten
ção louvável ao tentar assegurar ao acusado um
processo pautado pelo sistema tipicamente acu
satório, no qual o juiz se encontra em posição
o mais imparcial possível, entretanto, faz-se ne
cessário que se sejam implementadas algumas
alterações para que o projeto seja viável e para
que não saia com incongruências como a que
prevê um juiz produzindo provas apenas para
a defesa, desequilibrando a paridade de armas
necessária entre as partes do processo.
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i Introdução
Completados quase vinte e dois anos da

promulgação da Constituição Federal de 1988, é
possível identificar no processo penal mudanças
substanciais a partir da assimilação jurispruden
cial e legal das escolhas do Estado Democrático
de Direito encetadas no Texto Constitucional.

Com efeito, a escolha pelo sistema acusató
rio, pelo primado da ampla defesa e do contra
ditório, levou os tribunais a interpretar o Codigo
de Processo Penal, datado de 1941, e as demais
leis processuais vigentes em conformidade com
a Constituição.

A recente reforma no Código de Processo
Penal foi veiculada por leis esparsas, de que são
exemplo as Leis n°s 11.690 e 11.719, editadas no
ano de 2008, e encampou diversos entendimen
tos jurisprudenciais consolidados a partir das
mencionadas interpretações, alterando artigos
específicos do Código.

Por certo, no tocante ao controle judicial do
recebimento da denúncia, ao revogar o artigo 43
do CPP, a Lei n° 11.719 aprimorou a delimita
ção das hipóteses de sua rejeição no artigo 395,
além de estatuir, em outro momento processual,
a absolvição sumária, conforme artigo 397.

Se por um lado, no contexto atual, melhor se
encontram definidos os papéis dos personagens
da relação processual, vez que no sistema acu
satório a acusação cabe, em regra, ao Ministério
Público e as funções de defesa e julgamento aos
demais integrantes do processo, por outro, a su
pervisão judicial exercida no momento do rece
bimento da denúncia constitui constante objeto
de aprimoramento jurisprudencial e legislativo.

Com o advento do Projeto de Lei n° 156, do
Senado Federal, novamente se percebe uma preo
cupação com o controle judicial da admisssibili
dade da ação penal, especialmente com inovação
do regramento das hipóteses de extinção da ação
penal com e sem julgamento do mérito, a exemplo
do que já ocorre, há muito, com o processo civil.

O presente artigo pretende analisar, de for
ma sucinta, o exercício do controle judicial no
momento do recebimento da denúncia, dando
especial relevo à análise da plausibilidade jurí
dica da capitulação dos fatos feita pela acusação,
especialmente quanto aos efeitos desta classifi
cação sobre fatos relevantes à relação processual
e ao direito estatal de punir.

2 Regramento da amplitude do controle
judicial exercido na apreciação da
denúncia

No contexto do revogado artigo 43 do CPP,
era dado ao juiz rejeitar a denúncia: a) quando o
fato narrado evidentemente não constituísse cri
me; b) quando estivesse extinta a punibilidade pela
prescriçao ou por outra causa; c) quando fosse ma
nifesta a ilegitimidade da parte ou faltasse condi
ção exigida pela lei para o exercício da ação penal.

Com o advento da Lei n°11.719/2008, hou
ve aparente separação das questões processuais
das atinentes ao mérito’ e a matéria passou a ser
regulada pelo artigo 395 do Código de Processo
Penal. Segundo tal artigo, a denúncia ou quei
xa será rejeitada quando for: a) manifestamente
inepta; b) faltar pressuposto processual ou con
dição para o exercício da ação penal; ou c) faltar
justa causa para o exercício da ação penal.

Quanto aos requisitos da denúncia, deve
esta conter, segundo preceitua o artigo 41 do
CPP, a exposição do fato criminoso, com to
das as suas circunstâncias; a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo; a classificação do crime e,
quando necessário, o rol testemunhal.

Já o Projeto de Lei n° 156/2009, em sua re
dação inicial, dá mais um passo no tratamento

O controle judicial do recebimento da denúncia e a capitulação
jurídica dos fatos narrados pela acusação

Juiz federal substituto Daniel Castelo Branco Ramos

‘Defendendo ser clara a distinção no tratamento das
questões processuais e de mérito, cf. OLIVEIRA, Eu
gênio Pacelli de. Curso de Processo Penal: Rio de Janei
ro: Lúmen Juris, 13’ edição, 2010, p. 197.
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da questão2, estabelecendo o indeferimento de
plano da peça acusatória quando o juiz veri
ficar sua inépcia, a ausência de interesse pro
cessual pela prescrição da pretensão punitiva
em perspectiva ou quando estiverem ausentes
quaisquer das condições da ação ou dos pres
supostos processuais.

O mencionado Projeto vai além ao assimilar
a teoria do direito processual civil e fazer a devi
da adaptação à natureza da ação penal no que se
refere à extinção da ação com ou sem resolução
do mérito. Neste particular, os artigos 255 e 256
estabelecem as hipóteses de extinção da ação pe
nal para ambos os casos3.

Verifica-se, pois, que as transformações
operadas e as que estão por vir, a partir da cons
titucionalização do processo penal, levaram a
uma delimitação mais acurada do controle judi
cial da admissibilidade da inicial acusatória.

Tal controle hoje abrange, em síntese: a) a ve
rificação da inépcia manifesta da denúncia, con
forme requisitos do artigo 41 do CPP; b) a análise
liminar da presença das condições da ação e dos
pressupostos processuais, bem como da justa cau
sa para a ação penal; c) a verificação da existência

2”Art. 253. A peça acusatória será desde logo indeferida:

— quando for inepta;
— quando faltar interesse na ação penal, por superve

niéncia provável de prescrição;
quando ausentes, em exame liminar, quaisquer das de

mais condições da ação ou de pressupostos processuais;

Parágrafo único. Considera-se inepta a denúncia ou a
queixa subsidiária que não preencher os requisitos do
art. 258, ou, quando da deficiência no seu cumprimento,
resultar dificuldades ao exercício da ampla defesa.»

“Art. 255. São causas de extinção do processo, sem reso
luçao do mérito, a qualquer tempo e grau de jurisdição:

o indeferimento da denúncia;
a ausência de quaisquer das condições da ação ou de

Justa causa, bem como dos pressupostos processuais;

impronúncia.”

“Art. 256. São causas de extinção do processo, com reso
lução de mérito, em qualquer tempo e grau de jurisdição:

as hipóteses de absolvição sumária previstas neste
Codigo;

a extinção da punibilidade;
a aplicação da pena no procedimento sumário.

de qualquer causa que enseje a extinção da puni
bilidade, que possa ser reconhecida de plano.

Assim, o juiz, no momento do recebimento
da denúncia, realizará o controle em questão,
sendo-lhe facultada a extinção do processo com
ou sem a resolução do mérito, conforme o caso e
consoante a terminologia empregada pelo Projeto
de Lei n° 156/2009.

Em regra, o indeferimento da denúncia pela
inépcia, a ausência das condições da ação ou dos
pressupostos processuais ensejarão a extinção
do processo sem a resolução do mérito. Todavia,
o juiz poderá reconhecer, de plano, a atipicidade
da conduta ou a extinção da punibilidade, o que
levará a extinção do processo com resolução do
mérito, com eficácia preclusiva típica de coisa
julgada material4.

Ressalte-se que o controle judicial exercido
se dá, liminarmente, no momento do recebimen
to da denúncia. Após a defesa preliminar, prevê
o Código vigente, no artigo 3975, a absolvição su
mária, que constitui mais um meio de controle
de admissibilidade da ação penal, com a essen
cial diferença de pressupor o exercício do direito
de defesa e de ter sempre como conseqüência a
extinção do processo com resolução do mérito.

Na absolvição sumária o juiz antecipa sem
pre o mérito da ação penal, prescindindo da ins
trução. Já no controle judicial da denúncia a an
tecipação do mérito da ação penal é excepcional,
dando-se nos casos de evidente descabimento
da pretensão punitiva.

Não é demais frisar que as causas de indeferi
mento liminar da denúncia devem ser evidentes

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 666251SP.
Relator: Octavio Gallotti.
“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art.
396 A, e paragrafos, deste Código, o juiz deverá absol
ver sumariamente o acusado quando verificar:

a existencia manifesta de causa excludente da ilicitu
de do fato;

xistência manifesta de causa excludente da culpa
bilidade do agente, salvo inimputabilidade;

que o fato narrado evidentemente não constitui cri
me ou

extinta a punibilidade do agente.”

e, no caso de dúvida, deve o magistrado receber a
denúncia e dar prosseguimento à ação penal.

Traçado este quadro, passa-se à análise do

controle judicial da capitulação jurídica dos fatos
descritOs pela acusação.

3 Controle judicial da classificação
jurídica dos fatos narrados na denúncia

Conforme a tradição do processo penal

brasileiro, em princípio, o juiz somente se pro
nuncia sobre a tipicidade dos fatos descritos na
denúncia ao término da instrução6, por ocasião
da prolação da sentença, consoante preceito do
artigo 383 do Código de Processo Penal.

Assim, a análise da possibilidade jurídica do
pedido como condição da ação penal, no mo
mento do oferecimento da inicial acusatória,
não possui o mesmo sentido do processo civil,
pois o acusado se defende dos fatos contra ele
declinados, sendo que eventual imprecisão da
acusação quanto à definição jurídica do delito
poderá ser corrigida quando for o magistrado
proferir a sentença, nos limites do instituto da
emendatio libeili.

Tanto é que alguns processualistas, a exem
plo de Tourinho Filho , chegam a afirmar que a
errada declinaçao do dispositivo legal infringido
não chega a causar qualquer prejuízo ao acusa
do, podendo ser corrigida no momento oportu
no pelo julgador.

Ocorre que a prática constitucional do pro
cesso penal tem levado tribunais e doutrinadores
a rever o dogma da vedação da análise judicial da
tipicidade quando do recebimento da denúncia.

Com efeito, há casos em que os erros evi
dentes na capitulação jurídica do delito pela
acusação acarretam alterações substanciais na
situação jurídica do acusado, influindo ainda
nas regras de delimitação da competência e da
legitimidade das partes.

Atento ao problema, salienta Eugênio Pacelli:

6NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo
Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009, p. 159.

TOURINHO FILHO. Fernando da Costa. Processo Pe
na!. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 465.

(...) outra questão relevantíssima
tema diz respeito ao controle judicial do
recebimento denúncia. Embora a classifi
cação dada ao fato na denúncia ou queixa
não implique a vinculação do juiz a ela, ca
sos ocorrerão em que, da simples narrativa
da imputação, poder-se-á perceber o erro
na classificação, daí resultando alteraçoes
significativas no processo. Nos casos, por
exemplo, em que é vedada (de modo in
constitucional, como veremos) a concessão
da liberdade provisória, com ou sem fian
ça, nada impede o juiz de, provisoriamente,
alterar a tipificação dada, para ampliar tu
tela de direito fundamental (liberdade).

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

Na prática forense, outros casos podem ser
mencionados, como a hipótese em que o erro
na classificação do delito na denúncia exclui o
acusado dos efeitos da extinção da punibilidade
do crime pelo qual deveria ter sido corretamen
te denunciado. Nesse caso, impõe-se ao juiz o
dever de proceder à capitulaçao correta e reco
nhecer a extinção da punibilidade, rejeitando a
denúncia por ausência de justa causa.9

8Oliveira, Eugênio Pacelli de. Op. Cit., p. 198.
9Exemplo recorrente no exercício da jurisdição crimi

nal federal é o caso que se dá com ‘ -

fiscal descrito no artigo 1° da Lei n° 8.137/90, quando
ocorre a emissão de recibos falsos por profissionais
liberais para a finalidade de supressão do valor a ser
pago a título de imposto de renda quando da declara
ção anual. Nessa hipótese, a utilização pelo contribuin
te de recibos materialmente falsos confeccionados pelo
prestador de serviços consiste em mera fase prepara
tória à realização do aventado crime tributário. O uso,
em tese, dos recibos tem como finalidade única a dedu
ção do imposto devido, quando da declaração de ajuste
anual do imposto de renda de pessoa fisica. Assim, não
havendo potencialidade lesiva para além do intuito de
lesar a ordem tributária, aplica-se o princípio da espe
cialidade, tipificando-se a conduta no artigo 1°, IV, da
Lei n° 8.137/90. Por conseqüência, havendo o paga
mento do tributo, nos termos do caput do art. 9° da Lei
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Deve ser salientado, todavia, que a correção
judicial se dá de forma provisória quando a de
núncia é recebida, vez que a definição jurídica
do delito é reservada ao momento do artigo 383
do CPP.

Nessa direção, o Supremo Tribunal, há
muito, vem admitindo a correção da capitula
ção jurídica formulada na denúncia quando do
seu recebimento, conforme precedente a seguir
colacionado:

EMENTA:

1. Habeas corpus: descabimento. A análise
da suficiência dos indícios de autoria e da
prova da materialidade não dispensa, no
caso, o revolvimento de fatos e provas que
lastrearam a denúncia, ao que não se presta
o procedimento sumário e documental do
habeas corpus.

II. Denúncia: errônea capitulação jurídica
dosfatos narrados: erro de direito: possibibi
lidade do juiz, ver(ficado o equívoco, alterar
o procedimento a seguir (cf HC 84.653, la
T., 14.07.05, Pertence, DI 14.10.05).
1. Se se tem, na denúncia, simples erro de di
reito na tip~flcação da imputação defato ido
neamente formulada é possível ao juiz, sem
antecipar formalmente a desclassificação,
afastar de logo as conseqüências processuais
ou procedimen tais decorrentes do equívoco e
prejudiciais ao acusado.

2. Na mesma hipótese de erro de direito na
classificação do fato descrito na denúncia, é
possível, de logo, proceder-se a desclassifica
ção e receber a denúncia com a tipjficação
adequada ã imputação de fato veiculada, se,
por exemplo, da sua qual~flcação depender a
fixação da competência ou a eleição do proce
dimento a seguir.

III. Concussão e corrupção passiva. Caracteri
za-se a concussão e não a corrupção passi
va se a oferta da vantagem indevida corres
ponde a uma exigência implícita na conduta

10.684 03, encontra se extinta a punibilidade tanto do
contribuinte quanto fornecedor dos recibos, falecendo
justa causa à açao penal (Nesse sentido, TRF— P Região;
Recurso Criminal 2007.38.15.0004632/MG, 3’ Turma;
Data da decisao: 26 02 2008; Relator: Desembargador
Federal Olindo Menezes, disponível em: http://www.
trfl.jus.br Acesso em: 30 de agosto de 2010).

do funcionário público, que, nas circunstan
cias do fato, se concretizou na ameaça.

IV. Nulidade processual: inobservância do
rito processual específico no caso de crimes
inafiançáveis imputados a funcionários pú
blicos. Necessidade de notificação prévia
(CPrPenal, art. 514).

1. É da jurisprudência do Supremo Tribu
nal (v.g. HC 73.099, 1’ T., 3.10.95, Moreira,
DJ 17.5.96) que o procedimento previsto
nos arts. 513 e seguintes do C.Pr.Penal se
reserva aos casos em que a denúncia veicula
tão-somente crimes funcionais típicos (C.
Penal, arts. 312 a 326).

2. No caso, à luz dos fatos descritos na de
núncia, o paciente responde pelo delito de
concussão, que configura delito funcional
típico e o co-réu, pelo de favorecimento
real (C. Penal, art. 349).

3. Ao julgar o HC 85.779, Gilmar, Inf.STF
457,0 plenário do Supremo Tribunal, aban
donando entendimento anterior da juris
prudência, assentou, como obter dictum,
que o fato de a denúncia se ter respaldado
em elementos de informação colhidos no
inquérito policial, não dispensa a obriga
toriedade da notificação prévia (CPP, art.
514) do acusado.

4. Habeas corpus deferido, em parte, para,
tão-somente quanto ao paciente, anular o
processo a partir da decisao que recebeu a
denúncia, inclusive, a fim de que se obede
ça ao procedimento previsto nos arts. 514
e ss. Do C.Pr.Penal e, em caso de novo re
cebimento da denúncia, que o seja apenas
pelo delito de concussao.

Como se vê, o controle judicial exercido no
momento do recebimento da denúncia foi am
pliado e aprimorado pela ordem jurídica. Atual
mente, os magistrados não mais praticam os atos
de recebimento de forma automática, mas devem
proceder ao juízo de admissibilidade da ação penal
de forma minuciosa e atenta, coibindo eventuais
abusos e excessos da acusação sem, contudo, inva
dir sua esfera de atuação do órgão ministerial.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n° 89686-SP
Relator: Sepúlveda Pertence. Disponível em: <http://
www.stf.gov.br Acesso em: 31agosto 2010. Grifos
nossos-

Tal controle, como já salientado, funciona

mo escudo de proteção aos direitos ftindamen
do acusado e favorece a celeridade e efetivi

dade do processo penal, devendo ser exercido em
consonância com os dogmas implícitos da razoa
bilidade e proporcionalidade.

Se por um lado, a peça que dá início à pe

nal tem sua elaboração reservada exclusivamente
à acusaçao, por outro, a admissibilidade da de
núncia ou queixa submete-se a rígido controle
judicial que abrange, conforme se asseverou, a
verificação da inépcia manifesta da denúncia,
conforme requisitos do artigo 41 do CPP, o que
inclui o erro evidente na capitulação jurídica do
fato crime, bem assim a análise liminar da pre
ença das condições da ação e dos pressupostos

processuais, da justa causa para a ação penal e a
verificação da existência de qualquer causa que
enseje a extinção da punibilidade.

Desse modo, ainda que na fase de recebi
mento da inicial acusatória prevaleça a presunção
de que a dúvida acerca sua admissibilidade deve
ser dirimida em favor da Sociedade, a qual possui
interesse na instauração da ação penal, o sistema
jurídico fornece instrumentos para que o magis
trado evite o processamento de ações penais cuja
ausência de plausibilidade jurídica é manifesta,
permitindo-se também que, desde o recebimen
to da denúncia ou queixa, o juiz estabeleça a ca
pitulação jurídica que melhor propicie o devido
processo legal e o resguardo dos direitos funda
mentais do acusado. Esse também o espírito do
multicitado Projeto de Lei n° 156/2009.

Conclusões

Verifica-se que as transformações operadas e
as que estão por vir, a partir da constitucionaliza
çâo do processo penal, levaram a uma delimita
ção mais acurada do controle judicial da admissi
bilidade da inicial acusatória.

Tal controle hoje abrange, em síntese, a veri
ficação da inépcia manifesta da denúncia, confor
me requisitos do artigo 41 do CPP, o que inclui
o erro evidente na capitulação jurídica do fato

crime, bem assim a análise liminar da presença
das condições da ação e dos pressupostos proces
suais, da justa causa para a ação penal e a verifica-

çâo da existência de qualquer causa que enseje a
extinção da punibilidade.

Desse modo, ainda que na fase de rec
mento da inicial acusatória prevaleça a presunçã
de que a dúvida acerca sua admissibilidade deve
ser dirimida em favor da Sociedade, a qual possui
interesse na instauração da ação penal, o sistema
jurídico fornece instrumentos para que o magis
trado evite o processamento de ações penais cuja
ausência de plausibilidade jurídica é manifesta,
permitindo-se também que, desde o recebimen
to da denúncia ou queixa, o juiz estabeleça a ca
pitulação jurídica que melhor propicie o devido
processo legal e o resguardo dos direitos funda
mentais do acusado. Esse também o espírito do
multicitado Projeto de Lei n° 156/2009.
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1 Introdução

O Código de Processo Penal em vigor re
monta à primeira metade do século XX, quan
do o Brasil se encontrava em pleno regime de
exceção, por força da ditadura implantada por
Getúlio Vargas.

Apesar da conjuntura política na qual foi
editado, que gerava amplas e graves repercus
sões sobre a esfera dos direitos dos cidadãos e
da necessidade de se compatibilizar com os di
tames da Constitucional Federal de 1988, con
templativa, como sabido, de um Estado Demo
crático de Direito, assegurador dos direitos e
liberdades dos indivíduos, a codificação ainda
em vigor não sofreu alterações substanciais ao
longo do tempo.

Dentro desse contexto, impende ressaltar
que não se verificou, no que tange ao Código
de Processo Penal de 1941, o mesmo fenômeno
ocorrido em relação ao Código de Processo Civil
de 1973, alvo de pontuais, embora numerosas e
de cunho significativo, modificações a partir do
início da década de 1990.

Juíza federal substituta Dayana de Azevedo Bião de Souza

Na verdade, somente há menos de três anos,
começaram a ser editados diplomas legais, alte
rando a redação de determinados dispositivos do
Código de Processo Penal, que ora interferiam na
regência da prova, ora versavam acerca da sus
pensão do processo, de que são exemplos as Leis
11.690 e 11.719, ambas editadas no ano de 2008.

No mês de abril de 2009, contudo, por mi
ciativa do Senador José Sarney, passou a trami
tar, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei n.
156/2009, com vistas à instituição de um Novo
Código de Processo Penal.

A análise do projeto acima mencionado evi
dencia flagrante rompimento com a estrutura
até então vigente, em especial quando se obser
va a introdução da figura do Juiz de Garantias,
apartando da condução do processo o magistra
do que atuou na fase investigativa, com a deter
minação, somente para ilustrar, da decretação
de prisão provisória ou com a determinação da
produção de provas de natureza urgente.

O objeto do presente estudo não consiste,
porém, em examinar, até porque não seria pos
sível fazê-lo neste estreito espectro, todas as al
terações implementadas pelo Projeto de Lei n.
156/2009, bem como as diferenças existentes
com a disciplina legal por ora vigente.

Procurar-se-á, ao revés, ainda que em bre
ves linhas, a partir do quanto consta no Código
de Processo Penal de 1941 e no Projeto de Lei n.
156/2009, sem perder de vista o disposto em diplo
mas legais extravagantes, na doutrina e na juris
prudência, demonstrar o modo pelo qual evoluiu
a iniciativa conferida ao magistrado no Processo
Penal, no que toca à produção de provas.

Para tanto e sem qualquer incussão a nível
filosófico, não se pode deixar de abordar a re
lação da iniciativa probatória com o princípio
da verdade real, que até então informa o Direito
Processual Penal Brasileiro.

É o que se fará a seguir.

O princípio da verdade real como
informativo do Direito Processual Penal

Encerrando instrumento de realização do
jus puniendi estatal, que atenta, por sua vez,
contra o status libertatis do indivíduo, infor
ma o Direito Processual Penal, dentre outros,
o princípio da verdade real, também conhecido
omo princípio da verdade material.

Impõe o princípio em apreço a ampla di
lação probatória, de modo que a imposição de
pena, em face da sua natureza e dos efeitos que
produz, seja suportada somente por aquele, de
fato, responsável pelo cometimento de infração
como tal capitulada na legislação penal.

Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 28) lecio
na, a propósito, que “Com o princípio da verdade
real se procura estabelecer que ojus puniendi so
mente seja exercido contra aquele que praticou a
infração penal e nos exatos limites de sua culpa”.

Fernando da Costa Tourinho Filho (2009,
p. 17), outrossim, se refere a uma verdadeira
coleta de dados, que possibilita, “numa análise
histórica-crítica, na medida do possível, restaurar
aquele acontecimento pretérito, que é o crime in
vestigado”.

Em outros termos, pode se afirmar que, por
meio da verdade real, se objetiva reconstituir,
por assim dizer, o fato tipificado como crime da
forma mais fidedigna possível, de modo que os
efeitos da persecução penal sejam sofridos ape
nas por quem apresente responsabilidade pela
prática do delito.

2.1 O princípio da verdade real e o Código de
Processo Penal de 1941

O Código de Processo Penal de 1941 (De
creto-lei n. 3.689 de 03 de outubro de 1941), em
sua redação originária, contempla o princípio
da verdade real, ao admitir, consoante se deflui
da sua Exposição de Motivos, que o juiz ordene,
de ofício, todas as provas necessárias ao aclara
mento da verdade, sem que esteja sujeito, nesse
particular, a preclusões.

Diversos artigos da codificação de 1941
servem para ilustrar a expressa consagração do
Princípio da verdade real, impondo ressaltar,
nessa seara, o artigo 156, segundo o qual se faculta

ao juiz, no curso da instrução ou antes de pro
ferir sentença, determinar, de oficio, a realizaçao
de diligências, com o escopo de dirimir duvida
sobre ponto relevante.

De seu turno, pode-se citar, ademais, o ar
tigo 400, que autoriza a juntada de documentos
pelas partes em qualquer fase do processo, bem
assim a possibilidade do juiz, também antes de
proferir sentença, na linha então determinada
pelo artigo 502, “ordenar diligências para sanar
qualquer nulidade ou suprir falta que prejudique
o esclarecimento da verdade”.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem
compete, por determinação constitucional, a
interpretação da legislação federal, considera,
de igual sorte, o princípio da verdade real como
informativo do Direito Processual Penal, cuja
codificação (Código de Processo Penal de 1941)
demonstra a presença da idéia inspiradora de
tal princípio. Nesse sentido, o julgado proferi
do pela sua Sexta Turma, nos autos do Recurso
Ordinário em Habeas Corpus n. 18106/RJ, cuja
ementa segue parcialmente transcrita abaixo:

A busca pela verdade real constitui princí
pio que rege o Direito Processual Penal. A
produção de provas, porque constitui ga
rantia constitucional, pode ser determina
da, inclusive pelo Juiz, de ofício, quando
julgar necessário (arts. 155 e 209 do CPP).
O Juiz apreciará livremente a prova.

Mais recentemente e nessa mesma linha de
intelecção, a Segunda Turma do Supremo Tri
bunal Federal, no julgado proferido em 10 de
fevereiro de 2009, no âmbito do Habeas Corpus
n. 94592/SP, entendeu competir ao Poder Pú
blico a “adoção de providências necessárias ao
integral esclarecimento da verdade real, notada-
mente nos casos de delitos perseguíveis mediante
ação penal pública incondicionada”.

A adoção do princípio de que se cuida não
ocorre, contudo, de modo absoluto, sofrendo os
temperamentos ora decorrentes da própria natu
reza humana, que apresenta limitações e carece
de infalibilidade; ora decorrentes de restrições
insertas no ordenamento jurídico.

Nessa última quadra, a Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 50, inciso LVI, proclama
a inadmissibilidade, no processo, das provas ob

Breves considerações acerca do princípio da verdade real
e a iniciativa probatória conferida ao magistrado

no Direito Processual Penal brasileiro
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tidas por meios ilícitos. O Código de Processo
Penal de 1941, por sua vez, na redação originária
do artigo 155, adotava, em matéria de prova, no
que toca ao estado das pessoas, as restrições pre
vistas a respeito na lei civil.

Considerando, do mesmo modo, a contem
plação constitucional do princípio da presunção
de inocência (artigo 5°, inciso LVII do Texto
Maior de 1988), caberá ao juiz contentar-se com
a verdade meramente formal, absolvendo o réu,
à míngua de provas capazes de demonstrar a
efetiva materialidade do fato e a sua autoria. É o
que exsurge do artigo 386, inciso VII do Código
de Processo Penal, ao prever, dentre as hipóteses
de absolvição, a insuficiência de provas.

Após o trânsito em julgado da sentença penal,
não se admitirá, ademais, a revisão pro societate,
permitindo-se, ao revés, a transação, em se tratan
do de ação penal de natureza privada.

Esses são apenas alguns exemplos ilustra
tivos de situações nas quais a busca da verda
de real cede em favor de interesses de diversa
natureza, mas igualmente tutelados pelo Estado,
que terminam por determinar a composição do
litígio, levando à paz social, mesmo não havendo
a fidedigna reconstituição do fato investigado,
na linha aludida alhures por Fernando da Costa
Tourinho Filho (2009, p. 17).

Os temperamentos antes mencionados não
infirmam, contudo, a busca pela verdade real a
ser perseguida pelo magistrado, no processo pe
nal, que, apenas em caráter excepcional, deve se
curvar à verdade formal.

2.2 O princípio da verdade real e a iniciativa
probatória do juiz

Ora, perseguindo a verdade real, com vis
tas a alicerçar eventual decreto condenatório,
que atinge, como sabido, o status liberta tis do
indivíduo, o juiz assume uma postura proativa
no que toca à produção de provas, podendo, ou
melhor, devendo agir de ofício, independente
da atuação das partes.

Bem de ver, mesmo que as partes se man
tenham inertes, compete ao magistrado, ain
da que em momento imediatamente anterior
à prolação da sentença (artigo 502 do Código
de Processo Penal, em sua redação originária),

empreender todas as diligências necessarias ao
descobrimento da verdade.

A natureza eminentemente pública do Di
reito Processual Penal justifica a distinção entre
o tratamento que é conferido, em casos que tais,
ao Direito Processual Civil, onde reinam, de
modo preponderante, interesses de caráter pri
vado e, em consequência, disponíveis.

Note-se, a propósito, que, no âmbito do Di
reito Processual Civil, independem de prova os
fatos incontroversos (artigo 334, inciso III do
Código de Processo Penal), ao passo em que a
inércia do réu, que foi devidamente citado, gera
a presunção de veracidade dos fatos alegados
na exordial (artigo 319 do Código de Processo
Civil).

O Direito Processual Penal, ao contrário,
não alberga a ficção, tampouco se contenta com
meros indícios ou presunções, em face mesmo
da natureza dos interesses em conflito e dos
bens passíveis de reprimenda pelo exercício do
jus puniendi estatal.

Diante disso, é que se confere ao magistrado
ampla atuação em sede de produção de provas,
podendo, inclusive, determinar a oitiva de teste
munhas que sequer foram indicadas pelas partes
(artigo 209 do Código de Processo Penal).

Nessa linha de intelecção, o Pleno do Su
premo Tribunal Federal, em sessão realizada no
dia 30 de abril de 1997, indeferiu, por maioria,
a medida liminar requerida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.517, cujo objeto re
caía no artigo 3° da Lei n. 9.034/95.

Com efeito, a Lei n. 9.034/95 — dispõe sobre a
utilização de meios operacionais para a prevenção
e repressão de ações praticadas por organizações
criminosas-, em seu artigo 3°, admitiu que, em se
tratando dos procedimentos de investigação que
tivessem por objeto o acesso a dados, documen
tos e informações fiscais, bancárias, financeiras e
eleitorais, o juiz, havendo possibilidade de viola
ção do sigilo assegurado por lei, poderia realizar
a respectiva diligência pessoalmente, adotando o
mais rigoroso segredo de justiça.

A Associação dos Delegados de Polícia Civil
do Brasil (ADEPOL/Brasil), autora da ação di
reta de inconstitucionalidade em apreço, defen
deu que tal disposição legal, dentre outros, vio

lava o princípio da imparcialidade, bem assim o
do devido processo legal.

O Relator da ADIN n. 1.517, então Ministro
Maurício Correa, rechaçou a alegada violação,
entendendo, ao revés, no ponto que toca direta
mente com a presente análise, que descabe limi
tar a atividade do juiz na sua busca pela verdade
real. Bastante elucidativo, a propósito, o seguin
te trecho extraído do seu voto:

Competindo ao Judiciário a tutela dos di
reitos e garantias individuais previstos na
Constituição, não há como imaginar-se
ser-lhe vedado agir, direta ou indiretamen
te, em busca da verdade material mediante
o desempenho das tarefas de investigação
criminal, até porque estas não constituem
monopólio do exercício das atividades de
polícia judiciária.

Restou rechaçada, de igual sorte, a violação
ao princípio da imparcialidade, ao argumento
de que a colheita de provas não implica na sua
valoração, o que somente há de ser feito median
te decisão fundamentada, após a observância do
contraditório. Prossegue o Ministro Relator as
severando, além disso, que a colheita de provas
diretamente pelo juiz, à luz do que ocorre na
inspeção judicial do Processo Civil, “Não ante
cipa a formação de um juízo condenatório, do
mesmo modo como não antecipa a decretação
de prisão preventiva ou temporária”.

O indeferimento da medida liminar, con
soante já consignado, decorreu de maioria do
Pretório Excelso, contando com a divergência
do também então Ministro Sepúlveda Pertence,
para quem a disposição impugnada cometia a
grave falta, não de vincular o juiz à colheita de
provas, mas sim à investigação criminal, resta
belecendo, em patente afronta ao devido pro
cesso legal, a figura do juiz inquisidor.

Não houve efetiva incussão acerca do méri
to da insurgência, na medida em que o Supremo
Tribunal Federal reconheceu, posteriormente, a
ilegitimidade ativa ad causam da associação au
tora, levando ao não conhecimento da ação.

Nos estritos limites do presente estudo, res
ta patenteado, porém, o reconhecimento pela
Corte Constitucional da ampla liberdade proba

tória conferida ao juiz, com vistas à obten -

verdade real.
Refletindo essa mesma orientação, a Se

gunda Turma do Tribunal Regional Federal
da 3’ Região, nos autos do Habeas Corpus n.
2007.03.00.103859-3, assim decidiu:

O artigo 156 do Código de Processo Penal,
permite que o juiz, no curso da instrução
ou antes de proferir sentença, determine,
de oficio, diligências que considere rele
vantes, quanto mais fazer juntar aos autos
documentos que entenda pertinentes para
o deslinde da causa. Lembre se que no
processo penal prevalece sempre o Princí
pio da Verdade Real e e em busca do aI
cance da verdade real que e dada ao juiz a
iniciativa probatoria.

Sobreleva ressaltar, por oportuno, que o
Tribunal Regional Federal da 4a Região, em mo
mento anterior, embora admitindo a iniciativa
probatória do juiz, no âmbito do Processo Penal,
na sua busca pela verdade real, defendeu que tal
atuação há de ocorrer em caráter supletivo, sem
substituir o papel que deve ser desempenhado
pela parte, mormente pela parte acusatória. São
ilustrativos desse entendimento os julgados pro
feridos no Habeas Corpus n. 2007.04.00.022894-7,
pela sua Oitava Turma, assim como na Exceção
de Impedimento Criminal n. 2005.70.00.005750-2,
pela sua Sétima Turma.

No primeiro julgado acima mencionado,
se perfilhou de orientação no sentido de que se
permite ao magistrado, “à luz do princípio da
verdade real que norteia o processo penal, orde
nar, de oficio, a realização de diligências essen
ciais à elucidação dos fatos apurados”.

Advertiu-se, todavia, que “tal liberalidade
de produção de provas pelo magistrado é su
pletiva e, portanto, comedida sua atividade, de
vendo estar assentada em decisão devidamente
fundamentada”.

Na verdade, a necessidade de fundamenta
ção decorre de imperativo constitucional, con
substanciado no artigo 93, inciso IX da Carta
Magna de 1988, devendo estar presente, por
conseguinte, em todas as decisões do Judiciário
e não apenas nas que encerrem determinação de
prova de ofício.
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A referência nesse sentido inserta, por
tanto, no julgamento do Habeas Corpus n.
2007.04.00.022894-7, deve ser entendida como
meio de enfatizar ainda mais a exigência da sua
expedita observância quando a atuação do ma
gistrado, em sede probatória, transbordar, por
assim dizer, a atuação dos próprios contendores.

Doutra parte, no âmbito da Exceção de Impe
dimento Criminal n. 2005.70.00.005750-2, ficou
estabelecido que:

Mesmo considerando que deva o magistra
do intervir na busca da verdade real e que
isso se dará com o cuidado consciente de
evitar a assunção do papel de parte mais
provavelmente acusadora , eventual ex
trapolação desse limite pelo juiz não o tor
na impedido, por falta da competente pre
visão legal dessa hipótese de afastamento.

Comungando dessa mesma orientação, Fer
nando Capez (2008, p. 317) apregoa que a “fa
culdade de produção de provas pelo magistrado
é supletiva, devendo, pois, ser comedida, nesse
sentido, sua atuação”. Para o referido doutri
nador, o juiz deve agir apenas em casos excep
cionais, nos quais persista dúvida sobre ponto
relevante. Salienta, contudo, nessa seara, que:
“Essa pesquisa probatória a ser efetivada pelo
juiz deve restringir se a uma área de atuação por
ele delimitada, com o fito de evitar a quebra da
imparcialidade”.

As influências emanadas da doutrina e da
jurisprudência acabaram por se espraiar para a
seara legislativa, consoante se verá a seguir.

3 Alterações legislativas pontuais sofridas
pelo Código de Processo Penal em sede
probatória e a sua influência na postura
do magistrado

Bem de ver, em 09 de junho de 2008, foi
editada a Lei n. 11.690, que alterou a redação de
diversos dispositivos do Código de Processo Pe
nal, sendo de mister salientar a redação do artigo
212, que introduziu, em nosso ordenamento, o
sistema da cross examina tion, por meio do qual
competirá às partes e não ao juiz, formular as
perguntas diretamente às testemunhas. Na es
teia prevista em seu parágrafo único, será facul

tado ao juiz apenas complementar a inquirição
a respeito de pontos não esclarecidos.

Enfrentando questão pertinente a não ob
servância do novel comando, a Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar,
em 18 de fevereiro de 2010, o Habeas Corpus
n.137094/DF, firmou a seguinte orientação:

A nova lei objetivou não somente simpli
ficar a colheita de provas, mas procurou,
principalmente, garantir mais neutralidade
ao magistrado e conferir maiores respon
sabilidades aos sujeitos parciais do proces
so penal, que são, na realidade, os grandes
interessados na produção da prova.

A Quinta Turma da mesma Corte Superior,
por seu turno, no julgamento do Habeas Corpus
n. 121216 DF, em 19 de maio de 2009, ao se
referir à sistemática engendrada pela Lei n.
11.690 2008, assim consignou:

A abolição do sistema presidencial, com
a adoção do método acusatório, permite
que a produção da prova oral seja realiza
da de maneira mais eficaz, diante da possi
bilidade do efetivo exame direto e cruzado
do contexto das declarações colhidas, bem
delineando as atividades de acusar, defen
der e julgar, razão pela qual e evidente o
prejuízo quando o ato não e procedido da
respectiva forma.

Cotejando o trecho acima transcrito, obser
va-se que a introdução do sistema da cross exa
mination traduz estrita observância do principio
da separação de poderes, consagrado no artigo
2° da Carta Magna de 1988, na medida em que
vincula o juiz ao seu mister de julgar, sem inter
ferência na função acusatória, que, em verdade,
nao lhe compete exercer.

Na sequência, adveio, em 20 de junho de
2008, a Lei n. 11.719/2008, que revogando a dis
posição inserta no artigo 502 do Código de Pro
cesso Penal, em sua redação originaria, cessou
a possibilidade do juiz, imediatamente antes da
prolaçao de sentença, ordenar a realização de di
ligências com o fito de sanar qualquer nulidade
ou suprir falta que prejudique o esclarecimento
da verdade.

A partir daí, poder-se-ia então reconhecer que
o Direito Processual Penal Brasileiro tem cami

hado para um enfraquecimento, por assim dizer,
da iniciativa probatória outrora concedida ao
magistrado?

De fato, as reformas pontuais pelas quais
vem passando o Código de Processo Penal de
1941 impelem o juiz a adotar posição de caráter

ais secundário, no que se refere à produção de
provas, que passa a representar ônus imposto às
partes em litígio. O magistrado começa a assu
mir o lugar de espectador da prova produzida
pelas partes, preocupando-se não com a sua de
terminação e colheita, mas com a valoração do
quanto produzido, no exercício, como lhe com
pete, da missão de julgar.

Não se trata, contudo, de espectador iner
te, haja vista que lhe é facultado empreender
as medidas necessárias para elucidar pontos
importantes ao desate do conflito e que não fo
ram devidamente esclarecidos ou a respeito dos
quais paire dúvida, sem substituir, contudo, a
iniciativa das partes.

A posição adotada pelo Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de
nconstitucionalidade n. 1570

Bastante elucidativo, a respeito do quanto
consignado acima, o julgamento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 1570, que,
tal como a ADIN 1517, questionou a disposição
inserta no artigo 3° da Lei n. 9.034/95 dispõe
sobre a utilização de meios operacionais para a
prevenção e repressão de ações praticadas por
organizações criminosas.

A fim de bem compreender a mudança de
orientação emanada do Pretório Excelso acerca
da matéria em exame, impende transcrever o ar
tigo 3° da Lei n. 9.034/95, assim como o seu ar
tigo 2°, inciso III, ao qual aquele expressamente
se refere, consoante se vê a seguir:

Art. 2° Em qualquer fase de persecução
criminal são permitidos, sem prejuízo
dos já previstos em lei, os seguintes pro
cedimentos de investigação e formação de
provas: (Redação dada pela Lei n° 10.217,
de 11.4.2001)

III - o acesso a dados, documentos e in
formações fiscais, bancárias, financeiras e
eleitorais.

Art. 3° Nas hipóteses do inciso III do art. 2°
desta lei, ocorrendo possibilidade de viola
ção de sigilo preservado pela Constituiçao
ou por lei, a diligência será realizada pesso
almente pelo juiz, adotado o mais rigoroso
segredo de justiça. (Vide Adin n°1.570-2).

§ 1° Para realizar a diligência, o juiz pode
rá requisitar o auxílio de pessoas que, pela
natureza da função ou profissão, tenham
ou possam ter acesso aos objetos do sigilo.

Ç 2° O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto
circunstanciado da diligência, relatando
as informações colhidas oralmente e ane
xando cópias autênticas dos documentos
que tiverem relevância probatória, poden
do para esse efeito, designar uma das pes
soas referidas no parágrafo anterior como
escrivão ad hoc.

§ 3° O auto de diligência será conservado
fora dos autos do processo, em lugar se
guro, sem intervenção de cartório ou ser
vidor, somente podendo a ele ter acesso,
na presença do juiz, as partes legítimas na
causa, que não poderão dele servir-se para
fins estranhos à mesma, e estão sujeitas às
sanções previstas pelo Código Penal em
caso de divulgação.

§ 4° Os argumentos de acusação e defe
sa que versarem sobre a diligência serão
apresentados em separado para serem
anexados ao auto da diligência, que pode
rá servir como elemento na formação da
convicção final do juiz.
~ 5° Em caso de recurso, o auto da diligên
cia será fechado, lacrado e endereçado em
separado ao juízo competente para revi
são, que dele tomará conhecimento sem
intervenção das secretarias e gabinetes,
devendo o relator dar vistas ao Ministério
Público e ao Defensor em recinto isolado,
para o efeito de que a discussão e o julga
mento sejam mantidos em absoluto segre
do de justiça.

Sobreleva, de logo, salientar que o relator
da ação de que se cuida, da mesma forma que
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na anterior, o então Ministro Maurício Correa,
tendo em vista o advento, após o ajuizamen
to da ADIN n. 1570, da Lei Complementar n.
105 2001, que dispôs acerca do sigilo bancário e
financeiro, entendeu que a referida lei comple
mentar, mais recente e de hierarquia superior,
disciplinou integralmente e de modo diverso a
questão pertinente ao sigilo bancário e financei
ro nos delitos praticados por organizações cri
minosas, levando à revogação parcial do artigo
3° da Lei n. 9.034/95.

Diante disso, a ADIN n. 1570 foi conside
rada prejudicada na parte pertinente ao acesso
a dados, documentos e informações bancárias
e financeiras, sendo apenas conhecida e, ao fi
nal, julgada procedente em parte, por maioria,
quanto aos dados fiscais e eleitorais.

No voto proferido na ocasião, o então Mi
nistro Maurício Correia, diversamente da posi
ção outrora perfilhada na ADIN 1517, passou a
questionar o autorizativo concedido ao magis
trado de promover, ele mesmo, a colheita da
prova, que mais tarde serviria de fundamento
para a sua decisão. Na oportunidade, indagou se
o juiz estaria imune de “influências psicológicas,
de tal sorte que o dinamismo de seu raciocínio
lógico-jurídico fique comprometido por idéias
preconcebidas, pondo em risco a imparcialidade
da sua decisão?!”

Ao referido questionamento, respondeu ne
gativamente, aduzindo que “não há como evitar
a relação de causa e efeito entre as provas coligi
das contra o suposto autor do crime e a decisão
a ser proferida pelo juiz”.

Ressaltou, nesse aspecto, que a realização
direta de diligências pelo magistrado, em face
mesmo da sua condição humana, pode gerar
um envolvimento psicológico com a causa,
comprometendo a imparcialidade necessária ao
julgamento.

Bem de ver, defendeu o então Ministro
Maurício Correa que o juízo de valor exigido,
na hipótese, do magistrado termina por vincu
lar a sua apreciação no momento da prolação da
sentença, o que, ao seu ver, “... acaba por pro
mover uma equiparação do juiz às partes, o que
se me afigura inadmissível no sistema judiciário
vigente no País”.

Ressalte-se, contudo, que a orientação pre
conizada pelo Ministro Relator da ADIN 1.570,
que, ao final, se sagrou vencedora no Pretório
Excelso, com o reconhecimento da inconstitu
cionalidade do artigo 3° da Lei n. 9.034/95, no
que tange aos dados fiscais e eleitorais, contou
com a expressa divergência do também então
Ministro Carlos Velloso, que votou no sentido
da improcedência da ação, ao argumento de que
a natureza pública do processo reclama a ado
ção de uma participação ativa do juiz na busca
da verdade, restando superada, ao seu ver, a figura
do juiz estático.

Enfatizou, a propósito, o então Ministro
Carlos Velloso que “O juiz conduz o processo,
conduz a instrução e deve buscar a verdade ma
terial, em que vai se fundar o pronunciamento
do Estado-juiz”.

Nos restritos limites da presente abordagem,
não se pretende, de modo algum, emitir qualquer
juízo de valor acerca do conteúdo da disposição
inserta no artigo 3° da Lei n. 9.034/95. O que se
objetiva, ao revés, ainda que brevemente, é de
monstrar a mudança de orientação, mesmo que
não tenha sido em caráter unânime, no âmbito
do Pretório Excelso, acerca da atuação do juiz no
Processo Penal, no que toca à iniciativa probató
ria, com vistas à obtenção da verdade real.

Assim é que se afastou, em um primeiro
momento, a imposição ao magistrado de qual
quer restriçâo, que poderia, ao contrário, agir
livremente no ata de encontrar a verdade real
legitimadora de eventual decreto condenatório.
Não se olvida, a propósito, que essa intelecção
decorreu de juízo de cognição não exauriente.
Tal circunstância, no entanto, não infirma a si
nalização do entendimento da maioria dos in
tegrantes da nossa Corte Constitucional acerca
da matéria.

Aproximadamente sete anos depois da apre
ciação do pleito liminar formulado na ADIN n.
1517,0 Supremo Tribunal Federal, no julgamen
to ocorrido em 12 de fevereiro de 2004, ou seja,
em momento anterior à edição das Leis 11.690
e 11.719, ambas de 2008, que alteraram diver
sos dispositivos do Código de Processo Penal de
1941, mormente em matéria de prova, apregoou
que o juiz deve ser, em verdade, o destinatário

da prova produzida pelas partes, competindo-
lhe tão somente a sua valoração e atuando ape
nas supletivamente, a fim de não comprometer,
no contato decorrente da iniciativa probatória, a
sua imparcialidade.

5 O Projeto de Lei n. 156/2009 e a
iniciativa probatória do juiz

A adoção desse último entendimento pare
ce ser inexorável, como demonstra o Projeto de
Lei n. 156/2009 que institui novo Código de
Processo Penal , de iniciativa do Senador José
Sarney, projeto que, desde 30 de junho de 2010,
aguarda a sua inclusão na ordem do dia.

Vejamos, a seguir, as disposições gerais per
tinentes à prova constantes do Projeto de Lei n.
156/2009, no que toca diretamente à iniciativa
do magistrado.

Assim é que o seu artigo 163 atribui às partes
a iniciativa probatória, quando estabelece: “As
provas serão propostas pelas partes”, competin
do ao magistrado, como exsurge do seu artigo
164, decidir acerca da sua admissão, indeferindo
as vedadas pela lei, as manifestamente imperti
nentes ou irrelevantes.

Registre-se, por oportuno, que o projeto de
lei do Novo Código de Processo Penal, ao tra
tar das provas que não serão admitidas, não se
limita a contemplar apenas as provas ilícitas,
incluindo também as que se revelarem imperti
nentes ou irrelevantes.

Esse juízo de valor há de ser exercido, por
óbvio, pelo magistrado, que deve, a partir da ini
ciativa das partes, deferir ou não a produção de
determinada prova, com vistas à livre formação
do seu convencimento. Nesse sentido, o artigo
166 do Projeto de Lei n. 156/2009 enuncia que
“O juiz formará livremente o seu convencimen
to com base nas provas submetidas ao contradi
tório judicial, indicando na fundamentação os
elementos utilizados e os critérios adotados”.

Note-se que a atribuição às partes da inicia
tiva probatória foi realçada no parecer oriundo
da Comissão Temporária de Estudo da Reforma
do Código de Processo Penal sobre o Projeto de
Lei n. 156/2009 — o qual possui como Relator o
Senador Renato Casagrande —, nos termos que
seguem: “As partes propõem. O juiz admite, ou

não, sobretudo tendo em conta a licitude, a per
tinência e a relevância mínima”.

O parágrafo único do artigo 163 do Proje
to de Lei n. 156/2009 admite, no entanto, que
o juiz, antes de proferir sentença, esclareça dú
vida acerca da prova produzida. Essa atuação,
contudo, deve ocorrer em consonância com o
previsto em seu artigo 4°, que apregoa a estru
tura acusatória do Processo Penal, “nos limites
definidos neste Código, vedada a iniciativa do
juiz na fase de investigação e a substituição da
atuação probatória do órgão de acusação”.

Significa então dizer que, embora conste,
dentre as suas atribuições, autorizar ou rejeitar
a produção de determinada prova, bem assim a
valoração da prova produzida, a fim de formar
o seu convencimento, a iniciativa no que toca à
referida produção é da parte. Nessa seara, a atu
ação do juiz se limita ao esclarecimento de dú
vida porventura surgida em seu espírito acerca
da prova já produzida pelas partes, d’
possa impedir e/ou dificultar o julgamento,
pretender, todavia, substituir a atuaçã
do órgão de acusação.

Mais uma vez, entendo pertinente trazer à
baila trecho do parecer exarado pela Com -

Temporária de Estudo da Reforma
de Processo Penal, por bastante elucidativo
quanto acima exposto:

Cabe, pois, às partes a formação do con
junto probatório, ou seja, provar as suas
alegações juntando documentos, arrolan
do testemunhas, solicitando perícias, etc.
Significa dizer que o juiz não pode chamar
para si a responsabilidade pela produção d
prova. Caso contrário, arrisca investir sobre
as funções próprias do órgão de acusação.
Esse é, pois,o pressuposto de que partem os
arts. 4° e 162 do projeto de Código.

Na linha preconizada pelo Projeto de Lei n.
156/2009, o juiz, em matéria de prova, passa a
atuar em caráter absolutamente supletivo, sem
suprir eventuais deficiências apresentadas pelas
partes, na tutela dos seus interesses, objetivando
apenas trazer luzes a pontos que eventualmente
remanesçam obscuros na prova produzida. Essa
circunstância se encontra presente, inclusive,
durante o interrogatório, quando se faculta ao
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juiz, após as indagações das partes, complemen
tá-lo sobre pontos não esclarecidos (artigo 73 do
Projeto de Lei n. 156/2009).

5.1 A contemplação do sistema acusatório
pelo Projeto de Lei n. 156/2009

O distanciamento do juiz da produção de
provas encerra a contemplação pelo Projeto de
Lei n. 156/2009 do sistema ou modelo acusatório,
como consta, aliás e expressamente, do próprio
corpo do artigo 4°.

A tônica, por assim dizer, do modelo acusa
tório consiste na atribuição das funções de acu
sar, defender e julgar a pessoas distintas, impli
cando, segundo leciona Júlio Fabbrini Mirabete
(2007, p. 21), no “estabelecimento de uma ver
dadeira relação processual com o actum trium
personarum, estando em pé de igualdade o autor
e o réu, sobrepondo-se a eles, como órgão im
parcial de aplicação da lei, o juiz”.

Assegura-se aos litigantes o contraditório, O
processo é público, podendo ser fiscalizado por
qualquer do povo, diversamente do que ocorre
com o sistema inquisitivo, que remonta ao Di
reito Romano, no qual se desenvolvia, de forma
secreta, por impulso oficial, sem contraditório,
sem igualdade e sem liberdade.

No modelo acusatório, descabe ao juiz mi
ciar o processo sem prévia provocação, seja da
parte, do seu representante legal ou ainda de órgão
do Estado.

Na sistemática então vigente, Fernando da
Costa Tourinho Filho (2009, p. 36) defende que
o ordenamento jurídico pátrio adotou, no pro
cesso penal, o sistema acusatório, embora não
o tenha feito de forma pura. Tanto é assim que,
segundo apregoa o ilustre doutrinador, “o Juiz
pode requisitar a abertura de inquérito, decre
tar de ofício prisão preventiva, conceder habeas
corpus de ofício, determinar a realização da pro
va que bem quiser e entender etc.”

Frise se a referência ali constante ao fato
de que o juiz pode determinar a prova que bem
quiser e entender.

Ao que tudo indica, o Projeto de Lei n.
156/2009 pretende se afastar desses tempera
mentos, caminhando para a adoção de um sis
tema acusatório, em sua forma mais pura, na

medida em que atribui ao magistrado função
supletiva em matéria de prova, sendo ao mesmo
vedado substituir a atuação que, em verdade,
compete ao órgão de acusação. No parecer da
Comissão Temporária de Estudo da Reforma
do Código de Processo Penal, sustenta-se, nesse
prumo, que a principal atividade do juiz consis
te em filtrar as provas produzidas pelas partes.

Ora, na medida em que se retira do magis
trado a possibilidade, por assim dizer, de deter
minar de ofício a produção de provas, a forma
ção do seu convencimento contentar se ia com a
verdade apenas formal? Em caso positivo, estaria
legitimada a emissão de decreto condenatorio?

É o que se verá a seguir.

6 Desconstrução do mito da verdade real

Fernando da Costa Tourinho Filho (2009,
p. 17), ao defender que o Processo Penal Brasi
leiro informa se pela verdade real, salienta que
“quando se fala em verdade real, não se tem a
presunção de chegar à verdade verdadeira, como
se costuma dizer, ou, se quiserem, à verdade na
sua essência”.

Sustenta, com efeito, que a contemplação
do princípio da verdade real quer significar, ao
reves, a atribuição ao Juiz Penal de maiores po
deres do que os conferidos ao Juiz Não-penal,
no que se refere à restauração do acontecimento
que encerra o crime em apuração.

Nessa seara, tendo em mira as limitações
e falibilidades inerentes à natureza humana,
leciona que seria mais apropriada a referência
a uma verdade processual. Isso porque, ao seu
ver, “por mais que o Juiz procure fazer a re
construção histórica do fato objeto do processo,
muitas e muitas vezes o material de que ele se
vale (ah! As testemunhas...) poderá conduzi-lo a
uma ‘falsa verdade real”.

Aury Lopes Jr. (2009, p. 557), por sua vez,
rechaça que o Processo Penal tenha por objetivo
a obtenção da verdade, na medida em que, sendo
o crime um fato que remonta ao passado, com
apreciação pelo magistrado no presente, seria a
verdade inacessível. A fim de melhor elucidar o
pensamento do referido doutrinador, impende

Existe uma insuperável incompatibilidade
entre verdade e o paradoxo temporal ínsi
to ao ritual judiciário, em que um juiz, no
presente, julga um fato do passado, geran
do efeitos para o futuro, O crime sempre é
passado, logo, história, fantasia, imagina
ção. Depende, acima de tudo, da memó
ria. Logo, existe um obstáculo temporal
insuperável para a tal verdade: o fato de
o crime ser sempre passado e depender a
presentificação dos signos do passado, da
memória, da fantasia e da imaginação.

Para Aury Lopes Jr., o magistrado, no Pro
cesso Penal, acaba desempenhado papel similar
ao de um historiador, haja vista que, a partir dos
elementos reunidos aos fólios, tenta, da forma
mais fidedigna possível, reconstituir o fato defi
nido como crime, fato esse que se perfectibilizou
e se exauriu, em regra, em tempo distinto e que
ficou para trás.

Tal reconstituição recai, por óbvio, sobre
acontecimentos essencialmente humanos, que
foram reputados relevantes pela legislação pe
nal, que, em face mesmo de serem humanos,
encontram-se permeados de perplexidades, de
sentimentos, de valorações que variam de pes
soa para pessoa, aos quais o julgador não se en
contra imune, já que ele também é humano.

Ora, estamos em campo permeado, como
dito, por sentimentos e valorações, os quais, pela
sua própria natureza subjetiva, não podem ser en
quadrados em uma fórmula matemática, de modo
a produzir um resultado unívoco e universal.

Diante disso, seria demasiada pretensão, para
não dizer que seria demasiado pueril, admitir que
o magistrado, como ser humano e falível que é, se
revestisse do poder de revelar a verdade.

Mais uma vez, reputo de inteira pertinência
as lições expendidas por Aury Lopes Jr. (2009, p.
557), in verbis:

A verdade na sentença é um mito, en
quanto revelação sagrada. Daí a impor
tância da compreensão do ritual judi
ciário, com sua arquitetura eivada de
estátuas, a toga, o latim, a confissão ate
nuando a pena, etc. Ou seja, o ritual (e o
seu caráter sacral) reforça e presentifica

passa a fazer parte do mito (como alguém
capaz de ser o portador da revelação).

É sabido, no entanto, que a revelação de que
trata a transcrição, de fato, não existe e, sendo
assim, a possibilidade irrestrita de produção de
provas de ofício pelo magistrado poderia resva
lar para a procura, pelo próprio juiz, da prova
apta a legitimar a opção, já elaborada no seu espí
rito, no sentido da condenação ou da absolvição,
a depender do caso.

Bem de ver, na medida em que se autoriza
a produção de provas de oficio pelo magistra
do, se aumenta o risco de que o mesmo se afaste
da atribuição de julgar que lhe compete exercer,
para que passe a desempenhar o que é cometido,
em verdade, à acusação e à defesa.

Daí decorre que a busca das provas direta
mente pelo juiz encerra, com efeito, resquício
do sistema inquisitivo, no qual, como visto, o
processo se desenvolvia por impulso oficial,
confundindo-se no mesmo órgâo as funções de
acusar, defender e julgar.

A adoção desse entendimento não se re
vela, impende admitir, tarefa fácil, pois na ár
dua missão de julgar e a fim de exercê-la com
responsabilidade, poderá surgir, no espírito do
magistrado, a dúvida acerca do regular desem
penho das funções de acusar e defender pelos
respectivos órgãos, prejudicando a formação do
seu convencimento.

Dentro desse contexto, e preciso enfraque
cer a prática tão disseminada e que, nas cir
cunstâncias em que adotada, sequer se revela
censurável, do juiz suprir eventuais deficiências
apresentadas seja pelo orgao de defesa, seja pelo
órgão de acusação.

Na verdade, à luz da consagração constitu
cional do princípio da separação de poderes e da
adoção do sistema acusatório, se faz imperioso
que cada órgâo desempenhe as suas atribuições,
sem transferi las para o juiz.

Nesse sentido e tendo em vista o princípio
da presunção de inocência, a dúvida deve ser in
terpretada em favor da defesa, recaindo sobre o
Ministério Público o ônus de comprovar a autoria
e materialidade do delito.

O problema deve ser encarado, portanto,
transcrever o trecho que segue: o mito e, sublinhe-se, através dele, o juiz sob a perspectiva de que, não se trata de munir
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o juiz de poderes instrutórios a fim de que possa
validamente formar o seu convencimento, mas,
ao contrário, de atribuir ao Ministério Público
o cabal e efetivo exercício da função de acusar,
com todos os ônus que lhe são inerentes, âmbito
em que se inclui a produção de provas.

O parecer oriundo da Comissão Tempo
rária de Estudo da Reforma do Código de Pro
cesso Penal sobre o Projeto de Lei n. 156/2009
apregoa, a propósito: “a produção das provas é
de responsabilidade das partes, mormente do
Ministério Público, na medida em que a dúvida
aproveita à defesa”.

Não se pode olvidar, nessa seara, que o Mi
nistério Público, na medida em que, sendo órgão
estatal e possuindo o processo natureza pública

relembre-se que o ordenamento pátrio veda
a autotutela —, poderá desempenhar a contento
a sua função acusatória.

Significa dizer, em outros termos, que a re
tirada da iniciativa probatória do magistrado
não corre o risco de aproximar o Processo Penal
do Processo Civil, no qual reinam interesses de
cunho preponderantemente patrimonial, autori
zando que o acertamento do conflito se contente
com meras presunções.

Elucidativo, nesse particular, o parágrafo pri
meiro do artigo 166 do Projeto de Lei n. 156/2009,
quando impede que a existência de um fato seja
inferida de indícios, salvo se forem graves, pre
cisos e concordantes. De igual sorte, o parágrafo
segundo do mesmo dispositivo, ao determinar a
confirmação por outros elementos de prova das
declarações do coautor ou participe da infração
penal, afastando, desse modo, a utilização ilícita
do instituto da delação premiada.

Diante disso, poder-se-ia afirmar que a pro
lação de eventual decreto condenatório, à luz
dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. (2007, p.
558), decorre não da revelação da verdade ao
magistrado, como algo que beira ao sobrenatu
ral, mas sim da formação do seu convencimen
to, a partir das provas produzidas, sob o pálio do
contraditório, pelas partes.

De novo, a transcrição dos seus ensinamentos
é de mister:

No sistema acusatório, a verdade não é
fundante (e não deve ser), pois a luta pela

captura psíquica do juiz, pelo convenci
mento do julgador, é das partes, sem que
ele tenha a missão de revelar uma verdade.
Logo, com muito mais facilidade o proces
so acusatório assume a sentença como ato
de crença, de convencimento, a partir da
atividade probatória das partes, dirigida
ao juiz. Essa luta de discursos para con
vencer o juiz marca a diferença do acusa
tório com o processo inquisitório.

Registre-se, por oportuno, que o juiz não figu
ra como mero espectador da prova produzida pe
los litigantes, na medida em que poderá esclarecer
dúvida acerca de ponto obscuro ali presente.

A figura do Estado Acusador corporifica-se, no
entanto, no Ministério Público e não no Estado Juiz,
o que confere plena eficácia ao sistema acusatório.

7 Conclusão

O Código de Processo Penal vigente, edita
do em 1941, em pleno regime de exceção, asse
gura ao magistrado, com vistas à formação do
seu convencimento, bem como a aproximar a
resolução do conflito o máximo possível da ver
dade real (princípio informativo de tal codifica
ção), a possibilidade de determinar de oficio a
produção de provas, que legitimem a prolação
de eventual decreto condenatório.

Dessa orientação não discrepou a jurispru
dência, de que é exemplo o exame do pedido
liminar pelo Supremo Tribunal Federal, formu
lado nos autos da Ação Direta de Inconstitucio
nalidade n. 1.517-6.

Julgados emanados, contudo, do Tribunal
Regional Federal da 4’ Região, assim como a
orientação preconizada por doutrinadores, tais
como Fernando Capez, se direcionaram no sen
tido de que a atuação do juiz, em matéria proba
tória, no Processo Penal, deve ser supletiva, não
podendo substituir a iniciativa das partes.

O próprio Pretório Excelso encampou, pos
teriormente, essa linha de intelecção, nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.570.

A tendência foi reforçada com o advento das
Leis 11.690 e 11.719, editadas em 2008, estando
aguardando, doutra parte, para ser incluído, na
ordem do dia, o Projeto de Lei n. 156/2009, de
iniciativa do Senador José Sarney, que institui

Novo Código de Processo Penal, o qual acaba,
de fato, por retirar do magistrado a possibilida
de de atuar, de ofício, na produção de provas.

Essa restrição, por assim dizer, da atuação
do juiz atende aos reclamos do sistema acusató
rio, em sua forma pura, haja vista que enfeixa as
funções de acusar, defender e julgar em pessoas
distintas, evitando que o juiz supra deficiências
porventura apresentadas pelas partes.

Militando a dúvida em favor da defesa, o
ônus probatório acaba recaindo, em verdade,
sobre o Ministério Público, considerando que
personifica a figura do Estado Acusador, garan
tindo, desse modo, a natureza pública da perse
cução penal e afastando, por sua vez, tendo em
vista a natureza dos interesses em litígio o
Processo Penal atinge o status libertatis do indi
viduo —, o risco de que o Processo Penal se con
tente com meras presunções, indícios e ficções.

O juiz deve, desse modo, ao invés de sair em
busca da coleta de provas, atividade passível de
sofrer as influências inerentes à natureza huma
na, extrair o seu convencimento a partir da va
loração das provas produzidas pelas partes, sob
o pálio do contraditório, podendo, inclusive,
nesse mister, esclarecer dúvida acerca dos ele
mentos de convicção adunados aos fólios pela
iniciativa dos litigantes.
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o Código de Processo Penal, com as alte
rações da lei 11.719/2008, menciona duas opor
tunidades para o recebimento da denúncia ou a
queixa pelo Juiz, no art. 396 e 399.

Vale transcrever os dispositivos em comento,

bem como outros sensíveis à análise e à conclusão
a que se pretende chegar:

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e
sumário, oferecida a denuncia ou queixa, o
juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê
la á e ordenará a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. No caso de citação por edi
tal, o prazo para a defesa começará a fluir a
partir do comparecimento pessoal do acusa
do ou do defensor constituído.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá
argüir preliminares e alegar tudo o que inte
resse à sua defesa, oferecer documentos ejus
tificaçóes, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e reque
rendo sua intimação, quando necessario.

5 lo A exceção será processada em apartado,
nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

5 2o Não apresentada a resposta no prazo
legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para ofe
recê-la, concedendo-lhe vista dos autos por
10 (dez) dias.

Art.397. Após o cumprimento do disposto
no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o
juiz deverá absolver sumariamente o acusa
do quando verificar:

1 a existência manifesta de causa excluden
te da ilicitude do fato;

II a existência manifesta de causa excluden
te da culpabilidade do agente, salvo inimpu
tabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não
constitui crime; ou

Juiz federal Dimis da Costa Braga

Art.398. (Revogado).

Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o
juiz designará dia e hora para a audiência,
ordenando a intimação do acusado, de seu
defensor, do Ministério Público e, se for o
caso, do querelante e do assistente.

Como se vê, a lei previu o recebimento da
denúncia ou da queixa em dois momentos dis
tintos: antes e depois da resposta preliminar,
conforme os artigos 396 e 399, em destaque.

A jurisprudência, assim como a maioria
da doutrina, se tem manifestado no sentido de
que a lei não promoveu alteração no sistema. A
questão, em modesto entender do subscritor, é
mais profunda e merece reflexão a partir de uma
análise sistemática do ordenamento e dos prin
cípios basilares do processo penal brasileiro,
condizentes com o regime democrático adotado
pela Constituição.

Num primeiro momento, importa considerar
alguns aspectos jurídicos do recebimento da de
núncia ou da queixa no processo penal brasileiro.

2 Requisitos legais e consequências do
recebimento da denúncia ou da queixa

Em princípio, vale registrar que o recebi
mento da denúncia ou da queixa condiciona se
à comprovação positiva dos requisitos formais
contidos no artigo 41, do CPP, acrescida da
comprovaçao negativa de qualquer das situa
ções prescritas para a rejeição, conforme o art.
395 do mesmo Codex, amiúde esclarecido pela
novel Lei n°11.719/2008.

Novamente, importa transcrever:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a
exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acu
sado ou esclarecimentos pelos quais se pos
sa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejei
tada quando:

O momento do recebimento da denúncia
ou da queixa no processo penal brasileiro

IV extinta a punibilidade do agente.
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1 - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou con
dição para o exercício da ação penal, ou

III - faltar justa causa para o exercício da
ação penal.

Pois bem, à vista do regime de rigoroso con
traditório com garantias de ampla defesa que o
legislador, através os novéis dispositivos, preten
deu instituir, exsurge dos dispositivos aparente
mente contraditórios a necessidade de prover
interpretação única que resulte na harmonia do
ordenamento jurídico.

Sim, porque do recebimento da denúncia
ou da queixa importam severas conseqüências
de ordem penal, a primeira delas o reconheci
mento da condição de réu ao denunciado e a
mais grave, a interrupção do curso do prazo da
prescrição criminal: relevo a nova redação do
art. 363 pela Lei 11.719/08, segundo a qual o
processo terá completada a sua formação quando
realizada a citação do acusado.

Mais do que isso, vale observar que o legis
lador, antes da Constituição de 1988, o Código
de Processo Penal prescrevia o direito à resposta
preliminar apenas nos casos de crimes pratica
dos por servidor público.

Todavia, a pouco e pouco, ainda que por va
riados instrumentos processuais, a garantia vem
sendo estendida a outras categorias procedimen
tais, vindo a Lei n° 11.719/08 trazê-la enfim para
o rito comum, valorizando o instituto em nome
dos princípios constitucionais da isonomia, do
contraditório e da ampla defesa.

Não é senão pelas diferenças de consequên
cias entre uma ação civil e uma ação penal que o
legislador adotou soluções diferentes para cada
uma — até porque, em se tratando de uma rela
ção jurídica, a relação processual, seja civil ou
penal, em decorrência de seu caráter científico,
exige a presença de condições e pressupostos
para que se considere regular. Conforme Oskar
Von Bülow:

Si ei proceso es, por lo tanto, uma relacián
jurídica, se presenta em la ciencia procesal
análogos problemas a los que surgieron y
fueron resuleltos, tiempo antes, respecto
delas demás relaciones jurídicas. La expo
sicion sobre una relaciónjuridica debe dar,

ante todo, una respuesta sobre la cuestión
relacionada con los requisitos a que se su
jetan eI nacimiento de aquélla.’

Não se pode pretender interpretar deter
minados dispositivos recém-introduzidos pelo
legislador em desalinho das demais disposições.
Como afirma Couture:

O todo e suas partes se integram recipro
camente ao imenso torvelinho. Fora dele, tudo
perde o impulso e a vida. Nada é estável. Apenas
o torvelinho é permanente.2

3 A resposta preliminar antes da
Constituição de 1988

Como já amiúde esclarecido, antes da Cons
tituição de 1988, apenas o processo relativo ao
crime praticado por servidor público previa a
resposta preliminar.

O recebimento da denúncia, nestes feitos,
só pode se dar após tal resposta a ser formulada
por advogado em favor do denunciado.

Em outros regimes processuais que preve
em a resposta preliminar do acusado, também
a denúncia só pode ser recebida após avaliação
fundamentada pelo magistrado da peça técnica
formulada pelo defensor do acusado, que pode
trazer demonstração de falta de justa causa para
o recebimento da denúncia. E após o recebi
mento da denúncia, é consabido que não cabe
a reconsideração do ato — somente a absolvição,
se for o caso.

Vejamos outros instrumentos, trazidos após
a Constituição de 1988, que previam a defesa
preliminar antes da Lei 11.719, de 2008.

O processo penal brasileiro, sem embargo
da evolução jurisprudencial, ainda se encontra
regulado por lei da primeira metade do século
passado, enquanto o processo civil já tem nova

La teoria de lãs excepcionesprocesalesylospresupuestos
procesales, tradução de Miguel Angel Rosas da edição
alema de 1868, p. 4, apud JARDIM, Afranio Silva. Di
reito Processual PenaL Rev, e atualiz. Rio de Janeiro:
Forense, 1995, p. 76.

2COUTURE, Eduardo. Introdução ao estudo do Direi
to Processual Civil. s/d. 3’ ed., trad. de Mozart. Victor
Russomano. Rio de Janeiro: José Konfino, s/d, 1987.

Comissão de Estudos para elaboração um novo
Código em substituição ao de 1973 (em muito
atualizado por leis posteriores), cujo presidente
é o Ministro Luiz Fux, do STJ.

Ora, como afirma Grinover, com a evolu
ção do processo penal, a mesma polêmica sobre
pressupostos processuais e requisitos de validade
se repetiu no processo penal (•~)3

Com a Constituição de 1988, que separou
por completo as atribuições do juiz e do ministé
rio público, atribuindo a este, com exclusividade,
o ajuizamento da ação penal pública e as medidas
acusatórias no processo penal, a sistemática do
Decreto-lei de 1941 manteve-se intacta, não 50

frendo qualquer revés direto por força da Consti
tuição, embora fosse evidente que algo havia mu
dado, como se viu da legislação que se seguiu.

4 A resposta preliminar após a
Constituição de 1988

Com efeito, depois da Constituição de 1988
o panorama mudou em relação a resposta pre
liminar, vindo ela a ser adotada nos mais diver
sos sistemas processuais adotados depois dela
— salvo no próprio CPP, onde vigorava, ainda,
apenas nos processos relativos aos crimes prati
cados por servidores públicos.

A Lei 8.038/90, que regula os procedimentos
de competência do Superior Tribunal de Justiça
e o Supremo Tribunal Federal, especifica:

Art. 4° Apresentada a denúncia ou a quei
xa ao Tribunal, far-se-á a notificação do
acusado para oferecer resposta no prazo
de quinze dias.

Art. 5° Se, com a resposta, forem apresen
tados novos documentos, será intimada a
parte contrária para sobre eles se manifes
tar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Art, 6° A seguir, o relator pedirá dia para
que o Tribunal delibere sobre o recebi
mento, a rejeição da denúncia ou da quei
xa, ou a improcedência da acusação, se a
decisão não depender de outras provas.

3Pressupostosprocessuais e processo penal, in O processo
em sua unidade 1, p. 171.

5 1~ No julgamento de que trata este artigo,
será facultada sustentação oral pelo prazo
de 15 (quinze) minutos, primeiro à acusa
ção, depois à defesa.

5 2° Encerrados os debates, o Tribunal pas
sará a deliberar, determinando o Presiden
te as pessoas que poderão permanecer no
recinto, observado o disposto no inciso II
do art. 12 desta lei.
Art. 7° Recebida a denuncia ou a queixa, o
relator designara dia e hora para o inter
rogatório, mandando citar o acusado ou
querelado e intimar o orgao do Ministério
Público, bem como o querelante ou o assis
tente, se for o caso.

Como se vê, a manifestação judicial sobre o
recebimento ou não da denúncia nesse procedi
mento somente ocorre após a resposta do acu
sado, em real assecuramento dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma dispôs a Lei n°11.343/2006,
que passou a regular os processos de crimes de
tráfico de drogas:

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz orde
nará a notificação do acusado para ofere
cer defesa prévia, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias.

5 lo Na resposta, consistente em defesa
preliminar e exceções, o acusado pode
rá argüir 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.

5 2o (Omissis)

5 3o Se a resposta não for apresentada no
prazo, o juiz nomeará defensor para ofe
recê-la em 10 (dez) dias, concedendo lhe
vista dos autos no ato de nomeação.

5 4o Apresentada a defesa, o juiz decidirá
em 5 (cinco) dias.

5 So Se entender imprescindível, o juiz, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, determi
nara a apresentação do preso, realização
de diligências, exames e perícias.

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz desig
nara dia e hora para a audiência de ins
truçao e julgamento, ordenará a citação
pessoal do acusado, a intimação do Minis
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tério Público, do assistente, se for o caso, e
requisitará os laudos periciais.

E, nos processos dos crimes de responsabi
lidade dos funcionários públicos (antes somen
te nos afiançáveis, agora em todos, na forma da
resposta preliminar), única disposição legal que
previa a garantia anteriormente à Constituição
de 1988:

Art. 514. Nos crimes afiançáveis, estando
a denúncia ou queixa em devida forma, o
juiz mandará autuá la e ordenará a notifi
cação do acusado, para responder por es
crito, dentro do prazo de quinze dias.

Parágrafo único. Se não for conhecida a
residência do acusado, ou este se achar
fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nome
ado defensor, a quem caberá apresentar a
resposta preliminar.

Art. 515. No caso previsto no artigo an
tenor, durante o prazo concedido para a
resposta, os autos permanecerão em car
tório, onde poderão ser examinados pelo
acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único. A resposta poderá ser
instruída com documentos e justificações.

Ad. 516. O juiz rejeitará a queixa ou de
núncia, em despacho fundamentado, se
convencido, pela resposta do acusado ou
do seu defensor, da inexistência do crime
ou da improcedência da ação.

Art. 517. Recebida a denúncia ou a queixa,
será o acusado citado, na forma estabeleci
da no Capítulo 1 do Título X do Livro 1.

A Lei de improbidade, por sua vez, a qual se
quer presume privação de liberdade para o caso
de subsunção aos seus dispositivos, dês que não
possua caráter nem efeitos penais, mas algumas
consequências da pena se assemelham àquelas,
também assegura, desde a Medida Provisória
2.225-45/2001, a fase de defesa preliminar antes
do recebimento da inicial:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito
ordinário, será proposta pelo Ministério
Público ou pela pessoa jurídica interessa
da, dentro de trinta dias da efetivação da
medida cautelar.

(omissis)

5 7o Estando a inicial em devida forma, o
juiz mandará autuá-la e ordenará a notifi
cação do requerido, para oferecer manifes
tação por escrito, que poderá ser instruída
com documentos e justificações, dentro do
prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida
Provisória n°2.225-45, de 2001)

580 Recebida a manifestação, o juiz, no pra
zo de trinta dias, em decisão fundamentada,
rejeitará a ação, se convencido da inexistên
cia do ato de improbidade, da improcedên
cia da ação ou da inadequação da via eleita.
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.225-
45, de 2001)

5 9o Recebida a petição inicial, será o réu
citado para apresentar contestação. (Inclu
ído pela Medida Provisória n° 2.225 45, de
2001)

510. Da decisão que receber a petição inicial,
caberá agravo de instrumento. (Incluído pela
Medida Provisória n°2.225-45, de 2001)

Ressaltando o que acima já fora apontado,
a garantia da resposta preliminar escrita hoje
se estende aos acusados em geral de quaisquer
crimes, salvo nos casos especiais do rito suma
ríssimo, onde possível aplicação direta de pena
pela transação ou o procedimento apropriado
da oralidade, mas também coerente com o pri
mado constitucional.

Ora, outra aparente contradição é a de que a
defesa preliminar cabia tão só nos crimes aflan
çáveis praticados por servidores — de baixo po
tencial ofensivo e não naqueles inafiançáveis,
enquanto para os crimes de tráfico de drogas

de elevadíssimo potencial ofensivo — a lei já
assegurava a defesa preliminar.

Ora, a única interpretaçao possível em con
formidade com a Constituição é a de que o legis
lador de 2008 (portanto na era pós-positivista)
pretendeu garantir aos acusados em geral o di
reito à defesa preliminar, assegurando-lhe fazer,
por meio de advogado, os contrapontos prévios
ao conteúdo da denúncia, antes de eventual deci
são de seu recebimento (o que traz severíssimas
conseqüências no plano concreto para quem está
no pólo passivo da relação jurídico-processual).

Com efeito, o avanço do ordenamento ju
rídico brasileiro, coerente com o constituciona
lismo democrático que vivemos e que o Direito

positivo brasileiro já incorporou em diversas
áreas está a exigir a efetivação de tais princípios
também no campo do regime da ritualística cri
mina1, onde vige ainda que na prática de forma
casuísta, o in dubio pro reo, sendo que tendo
havido duas disposições iguais sobre o assun
to, bem como disposições mais favoráveis para
situações mais gravosas, outra solução não se
pode dar aos procedimentos ordinário e sumá
rio senão a extensão das mesmas vantagens.

Curioso de tudo que tais idéias não são no
vas, embora tenha demorado tanto a inspirar o
legislador. Ensina João Mendes, desde meados
do século passado, que as regras do processo são
o complemento necessário das leis constitucio
riais; as formalidades do processo sao as atuali
dades das garantias constitucionais.4

De estirpe mais recente, trago o explicativo
o escólio do constitucionalista Lenio Luiz Streck,
em recente artigo sobre o assunto:

(...) O acentuado grau de autonomia alcan
çado pelo direito nesta quadra da historia
não permite “grau zero” na interpretação
e nem substituição do direito por discur
sos adjudicadores, de cunho pragmático
axiologista e com funções teleológicas. Os
“gaps” da legislação e seus arranhões se
mânticos devem ser resolvidos no direito
e a partir do direito, sendo o instrumento
para tal a jurisdição constitucional, sob a
diretiva da hermenêutica constitucional.
A interpretação deve acontecer (Ereignen)
a partir de princípios, e não de políticas
(Dworkin).

Por outro lado, é necessário levar em conta
o papel do direito no Estado Democrático
de Direito. Com efeito, o constitucionalis
mo é eminentemente póspositivista, supe
rando, assim, aquilo que vem marcando o
positivismo há mais de um século: a ques
tão das fontes sociais (agora o direito é
transformador e dirigente daí a perspec
tiva garantista de fazer democracia a partir
do direito); a questão da separação direito
moral, resolvida pela institucionalização

4ALMEIDA JR. João Mendes. Oprocesso criminal bra
sileiro. 4’ ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 13
do 1°vol.

da moral no direito (essa questão e espe
cialmente bem resolvida por Habermas)
e, por último, o problema da discricionarie
dade, valendo lembrar o principal debate
sobre teoria do direito ocorrido no século
XX, entre Dworkin e Hart. A discriciona
riedade é ligada, destarte, ao positivismo.
Os princípios constitucionais, antes de se
rem álibis teóricos para aberturas interpre
tativas, são, agora, mecanismos importan
tes de “fechamento” interpretativo. (...)

Tudo isso para dizer que, se nesta quadra
da história a jurisdição assume um papel
de especial relevância em face do conteú
do compromissório e dirigente da Consti
tuição, devemos ter especial cuidado para
que a jurisdição não substitua a legislação
produzida democraticamente. Portan
to, para que uma legislação seja anulada,
rechaçada ou “corrigida” a partir de sen
tenças interpretativas, o intérprete deve
preservar o grau de autonomia alcançado
pelo direito no Estado Democrático de
Direito, o respeito à integridade e à coe
rência, o dever fundamental de justificar
as decisões e o direito fundamental que
cada cidadão tem de receber uma resposta
que esteja condizente com a Constituição.
Todos os caminhos devem levar, pois, à
Constituição.

Por fim, vale ressaltar a disposição do art.
363 com a redação que lhe deu a Lei 11.719/08:

Art. 363. O processo terá completada a
sua formação quando realizada a citação
do acusado.

Ora, tal disposição, em perfeita sintonia com
as lições do professor gaúcho, vem de encontro
a lição secular do Prof. Adhemar Raymundo:

Os pressupostos processuais ligam-se à
existência do processo. São a sua força cria
dora, a sua energia motriz, os elementos
indispensáveis ao seu funcionamento. Os
requisitos dos atos processuais, ao contrá
rio, são condições formais que garantem o

Acessível em <http://leniostreck.com.br/index.
php?option com content&task view&id 74&Itemi
d 2 . Acesso em 15.10.2008, às 09h30m.



Escola de Magistratura Federal da la Região II Jornada de Direito Processual Penal

regular desenvolvimento da relação pro
cessual.6

Vale dizer, se o objeto último da reforma foi
assegurar o direito ao contraditório já previsto
para o processo de outros ritos, não há como ci
tar o acusado antes do recebimento da denúncia,
e não há como receber a denúncia antes da res
posta preliminar.

Aliás, cabe aqui a lembrança de que a lei não
tem palavras inúteis, e o termo resposta prelimi
nar não pode ser pensado como uma expressão
sem qualquer sentido.

No dicionário Aurélio, encontramos o seguin
te significado básico para o termo preliminar:

Preliminar
[Do fr. préliminaire.]

Adjetivo de dois gêneros.
1.Que antecede fato, assunto ou empre
endimento principal; prévio, preambular:
reunião preliminar.

Assim, resta dificil pensar que o legislador
não tivesse qualquer objetivo em estabelecer a
resposta preliminar, pois se o recebimento da de
núncia pudesse se dar antes, o nome do instituto
deveria ser resposta posterior, e não preliminar,
pois não seria preliminar a absolutamente nada.

5 Resposta preliminar e falta de justa
causa para a ação

Não havendo justa causa para a ação penal,
o juiz deve rejeitar a denúncia, é o que dispõe a
nova redação do art. 395 do CPP.

Outrossim, dispõe o art. 396-A que na res
posta preliminar, poderá o denunciado oferecer
preliminares. Preliminares são questão prece
dentes apresentadas ao juiz para o não recebi
mento de uma ação, vale dizer, para a solução
apenas processual do feito e não da lide de fun

RAYMUNDO, Adhemar. Estudos de Direito Processu
ai Penal. Salvador: Livraria Progresso, 1957, 33.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Di
cionário Aurélio. Versão eletrônica. Curitiba: Positivo
Informática, 2008.

do, com o não conhecimento das questões de
mérito trazidas como base aos pedidos.

É que apenas com a resposta preliminar
pode vir a demonstração da inexistência de
alguma condiçâo da ação, pois, ensina Hélio
Tornaghi, os pressupostos processuais não se
confundem com os da ação. Aqueles se referem à
existência e validez relação processual, enquanto
estes dizem respeito ao direito de exigir um pro
nunciamento dos órgãosjudicantes.8 Se ausente
condição, a ação é natimorta.

Desta forma, é ilógica a ideia de que o Juiz
possa receber a denúncia ou a queixa, para só
depois conhecer as preliminares que poderiam
impedir o seu recebimento. Além disso, configu
ra constrangimento ilegal processar penalmente
alguém, cuja denúncia ou queixa sequer deveria
ter sido recebida, visto que, uma vez recebida a
respectiva peça processual, estará angularizada a
ação penal; o magistrado apenas poderá absolver
sumariamente o réu — já que não há possibilidade
de retroceder à decisão que recebeu a denúncia.

6 Conclusões

Com estas ponderações e amparado nos
princípios do contraditório e da ampla defesa
estatuídos na Constituição Federal, do conjunto
da redação dos artigos 395 e 399 do CPP, que
nos procedimentos ordinário e sumário o juiz
não poderá receber a denúncia ou a queixa an
tes de oportunizar a resposta preliminar escrita
e subscrita por advogado ou defensor público.

As novas normas trazidas pela Lei 11.719/08
são, como afirma João Mendes, complementos
das leis constitucionais. A expressão resposta
preliminar, a que se refere o art. 396 do CPP,
não deve ser tomado pelo intérprete da lei, o
juiz, que não é senão o intérprete da Consti
tuição, como uma palavra inútil, desprovida de
qualquer sentido.

O único procedimento possível é o que segue:
a) Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz

poderá rejeitá-las liminarmente;

8TORNAGUI, Hélio. A relação processual penal. Rio de
Janeiro: Livraria Jacinto, 1945, p. 52 53.

b) Não havendo rejeição liminar, será o
acusado notificado para responder por escrito à
acusação, no prazo de 10 (dez) dias;

c) Após o procedimento anterior, o juiz ain
da poderá rejeitar a denúncia; apenas acaso re
ceba a denúncia ou queixa, o juiz designará dia
e hora para a audiência, ordenando a citação do
acusado e a intimação de seu defensor, do Mi
nistério Público e, se for o caso, do querelante e
do assistente.

Interpretação outra não encontra respaldo
no novel organograma do sistema acusatório
estatuído pela Lei 11.719/2008, integrado pe
los arts. 395 e 396, 396 A, 397 e 399 do Código
de Processo Penal, e viola o proprio sistema de
contraditório e ampla defesa a que se refere a
Constituição da República.
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A perspectiva racional do Direito, estrutu
rada pela ideia de uma Teoria Pura, calcada uni
camente naquilo que foi positivado, sofreu uma
substancial alteração de paradigma que provocou
profundas alterações na experiência jurídica, não
somente de ordem estrutural, mas também fun
cional’, tornando o fenômeno jurídico mais aber
to à realidade social, política e econômica.

Caiu por terra a pretensão do positivismo nor
mativo de KELSEN ou de HART de afastar do
mundo jurídico as questões fáticas e valorativas,

CANOTILHO observa nesse fenômeno a “erosão da
Teoria da Constituição”, na qual os outros Poderes
assumem funções antes reservadas ao Poder Legisla
tivo como uma resposta à falta de força normativa das
leis e da Constituição. Vejamos as palavras do respei
tado mestre lusitano: “De certo modo, as teorias da
constituição foram objeto de erosão e esvaziamento a
montante e a jusante. A montante, as teorias filosófi
cas da justiça aproveitaram-se da idéia de constituição
para recortar em termos moralmente contratualista
os traços da justiça numa sociedade bem ordenada,
A jusante, as teorias sociológicas do direito desco
brem na constituição os últimos traços normativos
da razão prática (Harbermas) e procuram esquemas
regulativos mais adequados à materialização do direi
to (Luhmann, Teubner, Wilke). Comprimida entre a
factualidade (‘faticidade’) e a validade, a constituiçao
parece impotente para enfrentar a tensão entre o ma
terialismo da ordem juridica, sobretudo da sua Lex
mercatoria, e o idealismo do direito constitucional que
não sabe como recuperar o contacto com a realidade
social. A erosão da teoria da constituição vem ainda
do interior do direito público. Com efeito, a desvalo
rização da constituição emerge das tentativas de auto
nomização e legitimação do poder administrativo. A
administração assume as funções reservadas ao legis
lador e à constituição com a vantagem de responder a
falta de eficácia da razão normativo-constitucional e
normativo-legal.” Iii Direito Constitucional 3’ edição
Coimbra: Almedina, 1998, p. 1.264.

Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do direito. 2.ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1987, p.2O5-22O.
Cf. HART, Hebert L. A. O Conceito de Direito. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 117.

passando o Direito a ser compreendido como uma
ciência aberta, na qual não se pode desconhecer a
realidade, fato que inexoravelmente traz para o de
bate jurídico os fatos sociais e a sua valoraçao.

Essa abertura do sistema jurídico do pon
to de vista axiológico e semântico, todavia, não
faz com ele perca a sua unidade na realização
do Direito, como muito bem asseverou CLAUS
WILHELM CANARIS, verbis:

O sistema deixa-se, assim, definir como
uma ordem axiológica ou teleológica de
princípios gerais de direito, na qual o ele
mento de adequação valorativa se dirige
mais à característica de ordem teleológi
ca e o da unidade interna à característica
dos princípios gerais.4

Assim, o sistema, para CANARIS, embora
aberto, é uma ordem axiológica e teleológica,
informado pela unidade. Mesmo para NIKLAS
LUHMANN, para quem o sistema jurídico é au
topoiético , ou seja, operacionalmente fechado
em relaçao a outros sistemas, do ponto de vista
semântico, ele sempre se abre ao ambiente ex
terior, por meio de acoplamentos estruturais,
já que a Constituição, por exemplo, está repleta
de princípios vagos, conceitos indeterminados,
e mesmo normas ambíguas ou obscuras. Aliás,
tais acoplamentos, apesar de causarem irrita
çoes e pertubaçôes no sistema, permitem que o

4CANARIS, Claus-Wilhem. O pensamento sistemático
e conceito de sistema na ciência do direito. Tradução
de Antônio Menezes Cordeio. 4’ edição. Lisboa: Fun
dação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 77 78.
Para o jurista Marcelo Neves, países periféricos, como
o Brasil, não alcançaram, ainda, sistemas verdadeira
mente auto-referenciais por não existir uma signifi
cativa diferenciação do sistema jurídico em relação a
outros sistemas como o político e o econômico, sendo
para ele tais sistemas alopoiéticos. Cf. NEVES, Marce
lo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. P edi
ção. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 255 258.

próprio sistema absorva-os como novas infor
mações e através de seus próprios elementos,
selecioneOs e reinterprete os, para obter uma
nova resposta aos problemas introduzidos, o
que permite um constante evoluir sistêmicoP

Em outras palavras, para LUHMANN, em
bora o sistema juridico seja operacionalmente
fechado e auto-referencial em relação ao am
biente — já que o Juiz e o Administrador co
lhem as informações e as selecionam a partir
de elementos do próprio sistema — do ponto
de vista cognitivo e semântico ele sempre será
aberto.7 Cabe ressaltar que essa abertura do
sistema jurídico, do ponto de vista semântico,
não o torna alopoiético, na medida em que o
sistema não absorve tais informações direta
mente do ambiente, mas as seleciona e as rein
terpreta através de elementos existentes dentro
do próprio ordenamento.

Aliás, esse fechamento operacional do
sistema é necessário para a consecução de
um verdadeiro Estado Democrático de Direi
to, não somente para que seja uma reaçao ao
“vale-tudo”8, o que permite gerar o real conhe
cimento científico, mas também porque assim
procedendo, segundo LUHMANN, o Poder
Judiciário e mesmo o Executivo ficam tolhidos
de colher informações diretamente do ambien
te externo (ou seja, em outros sistemas, como o
econômico ou o político), por estarem situados
no centro do sistema jurídico. De forma diver
sa, o Legislador, por estar na periferia, traba
lhando nas porosidades do sistema, funciona
para o referido autor como um primeiro filtro,
no qual as informações de outros sistemas são

6LUHMANN, Nildas. Conflanza. Tradução de Ama
da Flores. Santiago: Anthropos, liniversidad Ibero
Americana, 1996.

‘DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificaçôes
da Jurisprudência no Direito Tributário: Proteção da
Confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como li
mitações constitucionais do poder judicial de tributar.
São Paulo: Noeses, 2009, p 54.

8DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações
da Jurisprudência no Direito Tributário: Proteção da
Confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como li
mitaçôes constitucionais do poder judicial de tributar.
São Paulo: Noeses, 2009, p 44.

processadas e introduzidas para dentro do
próprio Direito.9

Assim, os sistemas, embora operacional
mente fechados, não se tornam impermeáveis,
pois por meio dos acoplamentos estruturais
ocorridos entre eles, o sistema jurídico, ao
mesmo tempo em que se irrita, se areja e com
isso evolui e, consequentemente, tenta reduzir
a sua provisoriedade, ou melhor, sua incom
pletude. Isso porque o sistema jurídico de um
determinado país, por mais completo que seja,
está sempre, como afirma KARL LARENZ
inacabado. Portanto, no seu constante evoluir,
o Direito permite o seu arejamento em relaçao
a outros sistemas, embora em termos relativos,
como já foi observado acima.

Todavia, tal permeabilidade não ocorre so
mente em relação ao ambiente exterior dos sis
temas, mas também internamente, quando do
rearranjo dos seus princípios e de suas normas
gerais ou mesmo de uma nova redefinição de
seus limites e de suas amplitudes.

Dessa forma, apesar dos fechamentos ope
racionais dos diversos sistemas, os acoplamen
tos estruturais são admitidos entre os sistemas
jurídicos, políticos, econômicos e sociais po
dendo o mesmo também ocorrer dentro dos
próprios subsistemas que integram um deter
minado sistema.

No caso do sistema jurídico, embora alme
je a unidade, não se pode olvidar a existência
dos seus diversos ramos, como o Direito Civil,
Penal, Administrativo, Tributário, Financeiro
e Processual. Tais ramos do Direito, embora
integrem um sistema uno, são didaticamente
autônomos formando vários subsistemas den
tro de um sistema mais amplo. Todavia, sua
pretensa autonomia não impede que se comu
niquem, por meio de acoplamentos, através do

9DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações
da Jurisprudência no Direito Tributário: Proteção da
Confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como li
mitações constitucionais do poder judicial de tributar.
São Paulo: Noeses, 2009, p 57.
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito.
Trad. Jose Lamego. 2’ ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1989, p. 696.

Do acoplamento estrutural do subsistema do processo penal no
âmbito do processo administrativo tributário

Juiz federal Eduardo Morais da Rocha
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intercâmbio de princípios gerais que outrora
regiam outros ramos. Essa influência de prin
cípios de um determinado subsistema em ou
tro ou mesmo sua redefinição podem provocar
alterações até mesmo no âmbito interno do
próprio sistema jurídico.

A constante influência de princípios de
um subsistema em outros, no mais das vezes,
decorre da própria complexidade da realidade
que demanda o acoplamento estrutural de um
subsistema em outro, com o desiderato do pró
prio sistema cumprir, segundo LUHMANN,
sua principal função, qual seja, reduzir as com
plexidades externas do ambiente quando essas
são introjetadas para dentro do sistema.

Aliás, a globalização hoje é um fenômeno me
xorável e uma característica da pós-modernidade,
sendo que tal fenômeno traz consigo uma maior
quantidade de expectativas a serem satisfeitas,
em razão da maior complexidade do ambiente,
embora as próprias contingências1~ da realidade
operem limitando tais expectativas criadas.

Cabe ressaltar que, apesar das mudanças
de paradigmas da era pós-moderna decor
rentes da constante evolução do mundo e da
extrema complexidade’2 das sociedades de

Para definir o que seja “complexidade” e “conti
gência” recorrer-se-á aos próprios ensinamentos de
LUHMANN: “Com complexidade queremos dizer
que sempre existem mais possibilidades do que se
pode realizar. Por contingência entendemos o fato
de que as possibilidades apontadas para as demais
experiências poderiam ser diferentes das esperadas;
ou seja, que essa indicação pode ser enganosa por
referir se a algo inexistente, inatingível, ou a algo
que após tomadas as medidas necessárias para a ex
periência concreta (por exemplo indo-se ao ponto
determinado), não mais lá está. Em termos práticos,
complexidade significa seleção forçada, e contingên
cia significa perigo de desapontamento e necessidade
de assumir se riscos.” In Sociologia do Direito 1. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 45-46.

A professora MISABEL DERZI cita dois exemplos de
como essa complexidade das sociedades pós-moder
nas pode afetar o Direito Tributário: “a) o corpora
tivismo e a complexidade social acarretam a prolife
ração de tributos ‘especiais’, chamados de contribui
ções, assim como uma altamente diversificada rede
de beneficios, regimes especiais, exclusões, isenções,
com que, aos poucos, vão rareando ou se alterando as

risco de hoje em comparação ao passado, o
sistema jurídico deve trabalhar como redutor
e simplificador dessas complexidades, dando
estabilidade e segurança às relações jurídicas
e resguardando as expectativas legitimamente
criadas. Em razão disso, verifica-se que é uma
conseqüência inexorável do mundo atual a
maior interação dos princípios entre os diver
sos subsistemas, ou melhor, ramos do Direito.

Nesse sentido e a conclusão do professor da
Universidade Federal de Minas Gerais, Paulo
Roberto Coimbra:

Se ao próprio sistema sem prejuízo de
seu fechamento operacional são admi
tidos acoplamentos estruturais, inevita
velmente o mesmo há de ocorrer entre os
seus subsistemas, cujos lindes tendem a
ser operacionalmente fechados, mas per
meáveis à vigorosa influência dos princí
pios gerais fundantes e estruturantes.

normas legais, gerais e isonomicas, postas pelo Poder
Legislativo; b) a complexidade do sistema jurídico,
aliada a descrença e ausência de regras, características
da era pós moderna, acarretam ao mesmo tempo a
necessidade de simplificação e a perda da força nor
mativa do Direito, em especial, a quebra de grandes
princípios constitucionais.” In DERZI Pós-Moder
nismo e Tributos: complexidade, descrença e corpo
rativismo. Revista Draletica de Direito Tributário, n.
100, p. 69 70.
OprofessorRAFFAELDEGIORGI,Titularda Cátedra
de Sociologia e Teoria do Direito da Universidade de
Lecce na Itália, de forma bastante didática, defineoque
seja o risco na visao teorica de LUHMANN, fazendo
um paralelo interessante com a segurança jurídica:
“La costruzione delo schema di rischio o di sicurezza
presenta sempre gli stessi caratteri. Si percepisce una
situazione, una condizione o una questione come
rischiosa, cioê come portatrice di un danno attuale o
futuro che si vorrebbe evitare, ai verificarsi di questo
danno o si attribuisce la qualifica dei rischio. 11 rischio
viene presentato cosi come un dato, come qualcosa
che ha la sua sua oggettività e che quindi é accesibile
Aliá conoscenza. II sapere impone di prevenirlo, di
impedire che continui a sussitare. L’orizonte lungo Ii
quale si valuta la rischiosità dei rischio é la sicurezza,
cioê una condizione artificiaie di stabiiità e di certezza
che si assume come razionale. L’ alternativa ai rischio,
insomma é la sicurezza.”In Ii rischio nelia società
contemporânea. Revista do Tribunal Regional Federal
da Primeira Região, n. 11/12, ano 19, p. 47.

Apesar da presença de subsistemas no sis
tema do Direito, assim compreendidos os
seus ramos dotados de relativa autonomia
didática, não se pode esquecer de que a
unidade sistêmica interna é característica
essencial do sistema jurídico.

A par disso, a crescente riqueza da com
plexidade fática tem demandado, freqüen
temente, o intercâmbio entre os diversos
subsistemas do Direito na elaboraçáo de
soluções satisfatórias.’4

No caso específico do tema proposto, os
princípios gerais do processo penal, em razão
de sua maior maturação jurídica e consolida
ção histórica, hão de acoplar se em toda a seara
processual na qual se revele a necessidade da
aplicação da potestade sancionadora do Es
tado. Isso porque, como já foi dito, o sistema
jurídico embora uno é incompleto e, por isso,
torna-se imperativo permear, ou melhor, inte
grar o processo administrativo daqueles princí
pios consolidados em outro âmbito processual
mais desenvolvido.

Dessa forma, os princípios gerais do pro
cesso penal que funcionem como garantia do
indivíduo ante o “ius puniendi” estatal devem
funcionar como limites a todos os ramos nos
quais se revele o poder de impor uma sanção
punitiva, já que o direito de punir não é exclu
sividade do subsistema penal. Aliás, com bas
tante propriedade, PAULO COIMBRA adverte
que “aqueles princípios destinados a controlar
as potestades punitivas do Estado, forjados, em
sua grande maioria, no âmbito do Direito Pe
nal e do Processo Penal, são não somente aptos,
mas predispostos a se imiscuírem por todos os
subsistemas do Direito nos quais possam ser
verificadas manifestações repressivas.”5

Assim, para ser aplicada uma sanção, é im
perativo que se observe, por imposição do ar
tigo 50, LIV, da Constituição Federal, o devido

“SILVA. Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário
Sancionado,-. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 269-
270.

SILVA. Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário
Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 271.

processo legal. Sendo a sanção punitiva de na
tureza penal, para a sua aplicação deve-se an
tes observar as regras e os princípios gerais do
processo penal. O mesmo fenômeno ocorre no
âmbito dos outros ramos do Direito, como o
Administrativo, o Ambiental, o Tributário,
dentre outros.

No caso do Direito Tributário, que interes
sa mais de perto, para a aplicação de uma san
ção de natureza estritamente tributária, como
uma multa, é necessário, também, que se ob
serve o devido processo legal, ou seja, que o Es
tado possibilite ao particular utilizar de todos
os meios de defesa existentes através do devido
processo legal, que no caso será um processo
administrativo tributário.

Embora esse processo administrativo tri
butário goze de certa autonomia e seja regido
por um subsistema próprio contido no Decreto
n° 70.235/72, ele sofrerá influências do proces
so penal, por meio de acoplamentos estruturais
que ao mesmo tempo em que lhe provocarão
irritações, permitirão a sua evo
absorção de novos princípios que serão reinter
pretados a partir de elementos de seu próprio
subsistema. Aliás, o renomado tributarista GE
RALDO ATALIBA já afirmava que “princípios
que se aplicam ao direito penal e que protegem
o cidadão contra o arbítrio, também se aplicam
às punições que têm natureza, simplesmente,
administrativa.”6

Acerca da influência dos princípios gerais
de repressão no âmbito da competência sancio
nadora da administração, socorrer-se-á, mais
uma vez, das prestimosas lições de PAULO
COIMBRA:

Com efeito, a potestade sancionadora
da administração emergiu da potestade
sancionadora jurisdicional do Estado,
mas não foi desta destacada sem as ga
rantias e direitos a ela inerentes, que, em
regra, devem continuar prevalecendo.
Aliás, como ja destacado, quanto maior
a competência sancionadora da adminis

ATALIBA, Geraldo. Infraçoes e Sançoes Tributárias.
Iii Elementos de direito tributário. Sao Paulo:
dos Tribunais, 1978, p. 288.
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tração cujo crescimento é efeito dire
to da despenalização de condutas , mais
ampla e plena deve ser sua submissão aos
princípios gerais da repressão.

Restando clara, pois, a permeabilidade do
processo administrativo tributario em relação ao
processo penal, quais seriam os princípios gerais
que se acoplariam estruturalmente entre eles?

Antes de responder tal questao, deve se
destacar que o subsistema do processo admi
nistrativo tributário estava regulado pelo De
creto n° 70.235/72, que foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 como lei ordiná
ria. Apesar da sua recepção, tal diploma legal
nao trazia em seu bojo, de maneira expressa,
um conjunto de princípios gerais referente ao
processo administrativo tributário no que toca
a aplicação de multa.

Ocorre que, embora carecesse de um siste
ma principiológico positivado, a doutrina e a
jurisprudência jamais descuraram de permear,
ou melhor, acoplar ao processo administrativo
tributário, no caso de aplicação de sanções de
natureza tributária, os princípios gerais de re
pressão às potestades punitivas do Estado, sen
do que tais princípios gerais restam historica
mente consolidados no âmbito do subsistema
do processo penal.

Aliás, o legislador infraconstitucional
posteriormente, observando o labor doutriná
rio e jurisprudencial, no que tange à irrigação
de princípios do processo penal na seara do
processo administrativo tributário, editou em
29 de janeiro de 1999, a Lei n°9784, que dispôs
acerca das normas básicas para o processo ad
ministrativo com o escopo de tutelar e garan
tir os direitos dos administrados e permear de
princípios esse subsistema até então carente de
princípios gerais positivos.

“SILVA. Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário
Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 274.

‘~ A Lei n°9784/99 decorreu do trabalho de uma Comis

são de Juristas, sob a coodernação do professor Caio
Tácito e composta pelos professores Odete Medauar,
Maria Sylvia Zanella di Pietro, Inocêncio Mártires
colelho, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Almiro
Couto e Silva e José Carlos Barbosa Moreira.

Nesse ponto merece registro a seguinte pas
sagem da obra do professor JAMES MARINS:

Do ponto de vista dogmatico, embora o
Código Tributário Nacional e o Decreto
n° 70.235/72 não tenham adotado de for
ma expressa um sistema de principios do
procedimento e do processo, o advento da
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei
Geral do Processo Administrativo Federal
— LGPAF), inseriu no sistema importante
referencial principiológico de Direito po
sitivo ao elencar os princípios, critérios,
direitos e deveres de informação do Pro
cesso Administrativo no âmbito federal.

Feitas tais considerações, é possível agor
elencar os princípios gerais do processo penal
que permeiam o processo administrativo tribu
tário, quais sejam, os princípios da legalidade
objetiva, da verdade material, do devido pro
cesso legal em seu aspecto formal e material,
contraditorio, ampla defesa, ampla instrução
probatória, duplo grau, julgador competente e
razoável duração do processo.2°

Deve-se deixar claro que esses não são os
únicos princípios gerais do processo penal que

se acoplam ao processo administrativo tributá
rio, porquanto, na medida em que as comple
xidades do ambiente aumentam, os subsistema
utilizam-se de princípios de outros susbsiste
mas, redefinindo-os e recompreendendo-os,
pois a função precípua do sistema, segundo
LUHMANN, é simplificar e reduzir os riscos e,
consequentemente, as complexidades externas.

Concluindo, onde se revelar as potesta
des punitivas do Estado, os princípios gerai
de limitação do “ius puniendi” de um subsis
tema mais desenvolvido e consolidado histo
ricamente poderão acoplar-se a outros subsis
temas, com o desiderato precípuo de permitir

MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasi
leiro. São Paulo: Dialética, 2010, p. 148.

Acerca dos princípios aplicáveis no ãmbito do pro
cesso administrativo tributário bastante didático é o
quadro principiológico feito professorJAMES MA
RINS, na obraDireito Processual Tributário Brasilei
ro. Sao Paulo: Dialética, 2010, p. 154.

que o sistema jurídico evolua e acompanhe as
mutações da realidade fática.
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1 Introdução

Este trabalho é apenas uma reflexão acerca
do uso do habeas corpus na prática processual
brasileira. Não tem ele o objetivo de analisar
profundamente o instituto no direito brasileiro.
Necessária se faz, pois, uma breve apresentação
acerca do que se tem ensinado sobre o habeas
corpus no país.

2 Origem histórica

Alguma controvérsia existe acerca da ori
gem histórica do habeas corpus tanto no mundo
quanto no Brasil.

Parte da doutrina aponta o direito romano
como a origem do habeas corpus. Menciona-se
que naquele sistema jurídico todo cidadão po
deria reclamar a exibição do homem livre detido
ilegalmente por meio de instrumento denomi
nado interdictum de libero homine exhibendo.

A maior parte da doutrina, porém, aponta o
direito inglês como a origem do habeas corpus.
Com efeito, a Magna Carta de 1215 previu o writ
ofhabeas corpus adsubjiciendum a recipiendurn
por meio do qual nenhum homem poderia ser
detido ou preso sem que fosse condenado por
seus pares ou pelas leis de seu país.

No Brasil, há aqueles que vêem a origem do
habeas corpus no Decreto de 23 de maio de 1821,
que sobreveio à partida de D. João VI para Por
tugal. Outros afirmam que sua origem estaria
na própria Constituição de 1824. Embora não
mencionasse expressamente o instituto, aquela
Constituição previa a liberdade física entre as
garantias individuais, impedindo a prisão sem
culpa formada.

Mas é o Código de Processo Criminal de
1832 que e mais seguramente indicado como o
primeiro diploma após a independência a dis
por expressamente acerca do habeas corpus. Já
a primeira Constituição a citar expressamente
o habeas corpus foi aquela de 1891, no que foi
seguida pelas demais.

3 A doutrina brasileira do habeas corpus

Interessante uso teve o habeas corpus no di
reito brasileiro da Constituição Republicana de
1891 até o ano de 1926.

Aquela Constituição previu em seu art. 72,
§22: “Dar-se-á habeas corpus sempre que o indi
víduo sofrer ou se achar em iminente perigo de
sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou
abuso de poder”.

Como não mencionava expressamente a
liberdade de locomoção, Ruy Barbosa, entre
outros, passou a defender que o dispositivo
deveria ser interpretado com a mais ampla
abrangência de forma a alcançar outros tipos
de liberdades e direitos.

O Supremo Tribunal Federal chegou a acei
tar a tese ao conceder habeas corpus para asse
gurar a posse de Nilo Peçanha no cargo de Go
vernador do Estado do Rio de Janeiro.

No entanto, por meio da reforma constitu
cional de 1926, o uso do habeas corpus foi res
tringido para abranger tão somente o direito de
locomoção. Logo mais, foi criado o mandado
de segurança para alcançar justamente aquelas
situações de abuso de poder em que não mais
cabia o habeas corpus.

4 Natureza jurídica e classificação

Atualmente o habeas corpus está previsto
no inciso LXVIII do artigo 5° da Constituição
Federal, bem como no artigo 647 do Código de
Processo Penal.

Embora previsto no título “Dos Recursos em
Geral” do Código de Processo, o habeas corpus
é considerado uma ação de impugnação autô
noma. Diferentemente dos recursos, pode ele
ser impetrado antes do ajuizamento da ação ou
após o trânsito em julgado. Distingue-se, ainda,
dos recursos por não se submeter a preclusão e
por admitir nova impetração contra mesmo ato
por fundamento diverso (os recursos não po
dem ser interpostos mais de uma vez contra um
mesmo ato ainda que por fundamento diverso).

Pode ainda ser impetrado mesmo sem qual
quer procedimento penal como referência caso
da impetração no curso do processo de deporta
ção, expulsão, processo administrativo disciplinar
militar e prisão civil do devedor de alimentos.

É certo, porém, que o habeas corpus é utili
zado em grande parte das vezes como um subs
titutivo de recurso, podendo-se dizer que se tor
nou um dos mais importantes instrumentos no
sistema recursal do processo penal brasileiro.

O habeas corpus pode ser repressivo — uti
lizado quando já há a coação à liberdade — ou
preventivo — quando a coação ainda não se
consumou. Neste último caso, enseja ele a expe
dição de salvo conduto em favor do paciente.

5 Cabimento do habeas corpus

Nos termos do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição Federal “conceder-se-á habeas
corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
Fberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder”.

Já o artigo 647 do CPP dispõe: Dar-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar na iminência de sofrer violência ou coa
ção ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos
casos de punição disciplinar.

E o artigo 648 do CPP diz que a coação será
nsiderada ilegal: 1 - quando não houver justa

causa; II - quando alguém estiver preso por mais
tempo do que determina a lei; III - quando quem
rdenar a coação não tiver competência para fa
e lo; IV - quando houver cessado o motivo que
utorizou a coação; V - quando não for alguém

admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei
a autoriza; VI - quando o processo for manifesta-
mente nulo; VII quando extinta a punibilidade.

Com base nesses dispositivos, o habeas
corpus passou a ter ampla admissibilidade no
processo penal brasileiro. É ele utilizado para:
trancar inquérito policial, trancar ação penal,
questionar e/ou desentranhar provas do inqué
rito/processo, impugnar decreto de prisão, im
pugnar decisões, sentenças e acórdãos, questio
nar regime prisional, fixação de pena, suspeição,
impedimento e incompetência do juiz, desafo

ramento e até mesmo para rescindir decisões
com trânsito em julgado.

Mas não é contra qualquer ato no proces
so penal que é possível utilizar o habeas corpus.
Com efeito, se a liberdade de locomoção não
puder mais ser afetada pelo procedimento cri
minal, vedado está o uso do habeas corpus (STF
- Súmula 695: Não cabe habeas corpus quando
já extinta a pena privativa de liberdade; Súmula
694: Não cabe habeas corpus contra a imposição
da pena de exclusão de militar ou de perda de
patente ou de função pública; Súmula 693: Não
cabe habeas corpus contra decisão condenatória
a pena de multa ou relativo a processo em curso
por infração penal a que a pena pecuniária seja
a única cominada; Súmula 395: Não se conhe
ce de recurso de habeas corpus cujo objeto seja
resolver sobre o ônus das custas, por não estar
mais em causa a liberdade de locomoção).

O habeas corpus é também cabível contra ato
de particulares como o dono de fazenda que man
tém o colono em sua propriedade contra vontade
própria, o diretor de colégio em relação ao aluno e
o diretor de hospital em relação ao interno. Note-
se que, em tais casos, já seria cabível ação de auto
ridades policiais para fazer cessar o ilícito (cárcere
privado, constrangimento ilegal e ameaça).

O habeas corpus, porém, não é adequado
para tutelar outros direitos que tenham na liber
dade de locomoção condição de seu exercício
como o direito de freqüentar templo religioso e
ingressar em determinados locais.

6 Restrições

A própria Constituição Federal previu de
terminadas restrições ao uso do habeas corpus.

Os artigos 138 e 139, por exemplo, prevêem
a suspensão de garantias constitucionais duran
te o estado de sítio, inclusive dispondo sobre
a possibilidade de medidas coercitivas como a
obrigação de permanência em determinada lo
calidade e detenção em edifício não destinado a
acusados ou condenados por crimes comuns.

O artigo 142, §2°, por sua vez, determina que
não cabe habeas corpus em relação a punições
disciplinares militares. Tal dispositivo, no entan
to, vem sendo interpretado com temperamentos.

Pelo uso racional do habeas carpus no Direito brasileiro
Juiz federal substituto Eduardo Pereira da Silva
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A jurisprudência vem indicando não ser
possível a impetração de habeas corpus que bus
que discutir o mérito da punição disciplinar. É
possível, sim, a impetração que discuta aspectos
relativos à legalidade (competência, forma, res
peito à ampla defesa e contraditório) da puni
ção. Até mesmo habeas corpus para dar efeito
suspensivo a recurso administrativo interposto
de punições disciplinares tem sido admitido.

7 Legitimidade ativa, passiva e rito no
habeas corpus

É ampla a legitimidade para impetrar o
habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrá
lo, incluindo pessoa jurídica e o Ministério Pú
blico, independentemente de assistencia de ad
vogado (art. 1’, §1°, da Lei 8.906/1994).

Pode inclusive ser concedido de oficio (CPP,
art. 654, §2°).

A legitimidade passiva é do responsável pela
ilegalidade, autoridade publica ou o particular.

O CPP prevê apresentação do preso me
diante requisição do juiz e apreciação do pedido
em 24 horas.

Todavia, frequentemente tem-se dado ao
habeas corpus o rito do mandado de segurança.
Vale dizer, em vez de determinar a apresenta
ção do preso, requisitam-se informações da
autoridade apontada como coatora, podendo
conceder-se medida liminar. Embora não pre
vista a oitiva do Ministério Público em primeira
instância, tem-se dado a oportunidade para que
seja ouvido antes da apreciação da sentença.

Esse rito, aliás, é aquele adotado pelos regi
mentos dos tribunais.

Vê-se, pois, que, tal qual no mandado de
segurança, o rito do habeas corpus é sumaríssi
mo, não havendo previsão de fase para dilação
probatória (realização de oitiva de testemu
nhas, perícias, etc), o que não quer dizer que
não haja exame de provas no habeas corpus.
Há, sim, daquelas provas, em geral pré-consti
tuídas e levadas ao processo por meio da peti
ção do impetrante ou das próprias informações
da autoridade coatora.

Daí se poder dizer que no habeas corpus
também se afere se há direito líquido e certo.

No habeas corpus a cognição é ampla, po
dendo o juiz conhecer de matérias não trazidas
pelos interessados. Por isso, frequentemente
tem-se afirmado que a coisa julgada no habeas
corpus é secundum eventun-s probationis, permi
tindo que — havendo denegação da ordem as
questões e o direito ali discutidos sejam reapre
ciados no processo criminal comum por ocasiao
da sentença.

Da decisão que concede o habeas corpus
cabe recurso de ofício (CPP, art. 574).

8 Habeas corpus originário como
substitutivo de recurso

Da decisão que denega o habeas corpus em
primeira instância, cabe recurso em sentido
estrito (CPP, artigo 581, inciso X). Trata-se de
recurso a ser interposto no prazo de 5 dias e ca
paz de levar à instância superior toda a matéria
discutida em primeira instância. A partir daí só
é cabível o recurso especial e o extraordinário,
com as restrições próprias de tais recursos.

Sendo o habeas corpus originário impetrado
em segunda instância, da decisão que o denega
cabe recurso ordinário constitucional para o
Superior Tribunal Justiça, com ampla devolu
tividade, além de recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal (CF, arts. 102 e 105).

Já das decisões que denegam habeas corpus
impetrados originariamente no Superior Tri
bunal de Justiça, cabe recurso ordinário cons
titucional para o Supremo Tribunal Federal.

Ignorando, porém, toda esta sistemática re
cursal, a jurisprudência brasileira passou a ad
mitir a impetração de habeas corpus originário
substitutivo de recurso. Dessa forma, em vez de
interpor recurso em sentido estrito da decisão
que denega (ou mesmo deixa de conhecer) o
habeas corpus em primeira instância, é possível
impetrar novo habeas corpus diretamente no
tribunal de segunda instãncia apontando o juízo
de primeiro grau como autoridade coatora.

E havendo denegação (ou não conhecimen
to) em segundo grau, é possível impetrar novo
habeas corpus diretamente perante o Superior
Tribunal, apontando o tribunal de segundo grau
como autoridade coatora (em vez de se interpor

o recurso ordinário constitucional previsto no
art. 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição).

Sendo denegado ou não conhecido o habeas
corpus, é possível apresentar novo habeas corpus
perante o Supremo Tribunal Federal, agora
apontando o Superior Tribunal de Justiça como
autoridade coatora (deixando de lado o recurso
ordinário constitucional do artigo 102, inciso II,
alíena “a”, da Constituição Federal).

A impetração do habeas corpus não prejudica
a interposição do recurso e tem sobre ele diversas
vantagens: ampla legitimaçâo, desnecessidade de
advogado para postular, ausência de prazo pre
clusivo para interposição, ordem de preferência
no julgamento, rito sumaríssimo (ausente, por
exemplo, contrarrazões), previsão de liminar,
além do fato de a decisão denegatória ter coisa jul
gada meramente secundum eventum prabationis
— permitindo nova discussão da questão por
meio de outro habeas corpus ou de recursos.

Tal possibilidade, na prática, tem permitido
que decisões proferidas em primeira instância,
cheguem rapidamente ao Superior Tribunal de
Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Mais que
isso, tem permitido que, em um mesmo proces
so, sejam impetrados habeas corpus para ques
tionar questões distintas em instâncias diversas.

Interessante mencionar, ainda, que o Supre
mo Tribunal Federal sumulou o entendimento
de que não cabe habeas corpus de decisão do re
lator de outro habeas corpus em tribunal supe
rior que denega medida liminar (Súmula 691).
Todavia, o próprio STF tem afastado a aplica
ção da Súmula 691 quando entende que o cons
trangimento ilegal é flagrante.

Ora, o habeas corpus foi concebido justa
mente para casos de ilegalidade flagrante. De tal
forma, é possível que decisões de primeira ins
tância venham a ser questionadas perante o Su
premo Tribunal Federal, por meio de sucessivos
habeas corpus, que a rigor sequer precisam ser
denegados em julgamento colegiado.

9 Efeitos indesejados da admissão do
habeas corpus originário substitutivo
de recurso

A primeira objeção que se tem feito ao uso
habeas corpus originário substitutivo de re

curso diz respeito ao inchaço no volum
processos nos tribunais.

Curiosamente, um dos meios pelos qu
mais se têm notado tais ca
vez mais comum habeas corpus i
Supremo Tribunal Federal para questionar a de
mora do Superior Tribunal de Justiça em~
habeas corpus nele impetrado.

A ordem para que o relator do habeas corpus
no Superior Tribunal de Justiça coloque o pro
cesso em mesa para julgamento tem sido ora
concedida ora denegada. Uma análise dos acór
dãos do Supremo, em tais casos, indica que a de
mora no julgamentos do Superior Tribunal é ex
pressamente reconhecida e, por vezes, imputada
ao excesso de processos em no tribunal.

Importante ressaltar que o volumoso número
de processos em instâncias superiores não pode
ser imputado preferencialmente ao uso de habeas
corpus substitutivos de recursos. No entanto, a
preferência para julgamento de habeas corpus
tem relevante impacto na demora do julgamento
de processos de outra natureza, cujo julgamento
pode ter reflexo direto no andamento de milhares
de outros processos em instâncias diversas.

Apenas a título de exemplo, cite-se o julga
mento da ADC 18 e recursos extraordinários
relativos à inclusão dos valores recolhidos a
título de PIS e COFINS na base de cálculo do
ICMS. Em agosto de 2008, o STF deferiu medi
da liminar na ação declaratória determinando a
suspensão do julgamento de todos os processos
relativos à questão nas mais diversas instâncias.
A liminar foi prorrogada sucessivas vezes e, em
agosto de 2010, o Tribunal ainda não havia jul
gado o mérito da ação.

A utilização de dezenas de habeas corpus em
diversos momentos e diversas instâncias tem efei
to de retardar o processo, sem prejuízo do curso
da prescrição, contribuindo para a ausência de
sua efetividade.

Outro efeito ainda pouco debatido acerca
da utilização de habeas corpus como vem sendo
feito no país diz respeito à possibilidade de es
colha do melhor momento (político, inclusive)
para impetração, a depender da composição das
turmas julgadoras nos tribunais ou dos debates
que vêm ocorrendo na sociedade.
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Não pode deixar de ser mencionado o jul
gamento pelo Superior Tribunal de Justiça do
HC 76.686 PR que anulou escutas telefônicas
realizadas por cerca de dois anos em desfavor
de determinadas pessoas. A decisão relativa ao
período de duração das interceptações telefô
nicas, até então inédita e em desconformidade
com a jurisprudência do STF e do próprio STJ,
foi proferida num momento de discussão pelos
grandes órgãos de imprensa acerca do uso de in
terceptações telefônicas no país.

Tal discussão se robustecera após a prisão
de controladores de um banco (Operação Satia
graha). Na época se divulgou que um membro do
Supremo Tribunal Federal estava sendo objeto
de interceptação telefônica ilegal pelas autorida
des responsáveis pela mencionada investigação
(Revista Veja, Edição, n.2076, de 3 de setembro
de 2008). Divulgou-se, ainda, que no ano de 2008
teriam sido realizadas mais de 400 mil escutas te
lefônicas com ordem judicial. Até mesmo uma
CPI foi criada para investigar o fato.

As interceptações telefônicas em desfavor
do ministro da Suprema Corte jamais foram
comprovadas. Dados colhidos pelo Conselho
Nacional de Justiça indicaram que as intercep
tações telefônicas no país em curso no país não
chegam a 20 mil (<www.conjur.com.br>, acesso
em 18 de agosto de 2010).

Um terceiro efeito do uso de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário é a ordinariza
ção dos órgãos judiciais de cúpula (STF e STJ)
em matéria criminal.

Explique-se. O Supremo Tribunal Federal
tem como função precípua a guarda da Cons
tituição Federal e uniformização de sua inter
pretação. Já o Superior Tribunal de Justiça tem
como função primordial a uniformização da in
terpretação da lei federal no país.

Tais funções são desempenhadas no STF,
sobretudo por meio de ações de controle abstra
to e recursos extraordinários. No STJ a função
de uniformização é alcançada principalmen
te por meio de recursos especiais. Todos estes
instrumentos são admitidos para discussão de
questões de direito sem reexame de provas.

Ressalve-se que tais tribunais têm compe
tência para julgamento de processos criminais

em outras hipóteses (recurso ordinário cons
titucional e ações penais originárias) com am
pla discussão de prova. Cremos, porém, que
tal possibilidade foi concebida como exceção
no sistema.

As possibilidades de o Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça conhe
cerem originariamente de habeas corpus foram
expressamente elencadas (CF, arts. 102 e 105).

Ao admitir que diversas questões fáticas
de processos criminais em tramitação na pri
meira instância sejam levadas para discussão
por tribunais superiores, estes se tornam me
ras instâncias ordinárias do processo penal,
dificultando-se a formação de jurisprudência
uniforme e minimamente estável em materia
criminal.

Por meio de pesquisa no site do Supremo
Tribunal Federal, se encontram facilmente julga
dos em que, por meio de habeas corpus, diversas
questões relativas a aplicação de lei federal são de-
batidas, sem consideração direta de dispositivos
constitucionais. Cite-se, como exemplo, os acór
dãos HC 90869-SP, 95683/GO, 97880/RS que tra
tam da suspensão condicional do processo, regu
lada por meio da Lei 9.099/1995.

São numerosos ainda os julgados do Supre
mo Tribunal Federal em habeas corpus que tra
tam dos dispositivos do Código Penal relativos à
dosimetria da pena, sem que sejam questionados
quaisquer disposições constitucionais.

É possível se notar, pois, que há um esvazia
mento da função uniformizadora de lei federal
do Superior Tribunal de Justiça, por meio dos
inúmeros habeas corpus que chegam ao Supremo
Tribunal Federal.

Os Tribunais de segunda instância (Tribu
nais Regionais Federais e Tribunais de Justiça),
por sua vez, tem seu papel na estrutura judiciária
bastante reduzido.

Por fim, não se pode desprezar o argumen
to de que a previsão de quatro instâncias no
processo penal brasileiro pode contribuir para
seletividade social no acesso às instâncias su
periores, diminuindo a pressão social e política
por uma maior eficiência e celeridade nas ins
tâncias inferiores.

io Conclusão
Diante das considerações acima, entendo im

portante que o papel do habeas corpus no país seja
reavaliado. Acredito que o uso do habeas corpus
nos moldes do que vem sendo feito atualmente
contribui para a morosidade e falta de efetividade
do processo penal brasileiro, além de desvirtuar a
função concebida pela Constituição Federal para
o STF e o STJ em matéria criminal.

Penso que as únicas formas de utilização do
habeas corpus no país seriam aquelas previstas
na Constituição Federal. De tal maneira, só ca
beria ao STF e ao STJ analisar os habeas corpus
nas hipóteses expressamente previstas, não
devendo ser admitida a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso.

Também entendo que não seria possivel a
impetração de habeas corpus para discutir ques
tões processuais, impugnáveis por meio de recur
so, quando não haja decreto de prisão em vigor.

Opondo-se a tal entendimento, pode se
levantar a situação carcerária do país, em que
frequentemente presos cumprem pena além do
período previsto ou em situações em que não
deveriam fazê-lo. Observo, porém, que a ampla
utilização do habeas corpus não tem tido refle
xo algum em tal situação. Mutirões carcerários
com participação de juízes de primeira instância
têm tido efetividade muito maior.

A restrição ao uso do habeas corpus encon
traria certamente intensa resistência nos opera-
dores do direito, sobretudo se considerarmos o
amplo acesso às instâncias superiores no país
(no processo civil, inclusive).

A alteração do uso do habeas corpus seria
melhor aceita se houvesse mudanças no proces
so penal que o tornassem mais célere.

O anteprojeto de novo Código de Processo
Penal prevê, no parágrafo único de seu artigo
636, o não cabimento de habeas corpus quando
previsto recurso dotado de efeito suspensivo.
Tal dispositivo, tímido, pouca ou nenhuma mu
dança traria ao quadro atual.
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Resumo

Analisa a temática do direito probatório na
seara processual penal, enfatizando a importân
cia da produção lícita de provas para a conso
lidação dos direitos humanos. Traça conside
rações sobre aspectos conceituais, históricos,
legislativos e jurisprudenciais do direito proba
tório brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Provas; Ilícitas; Di
reitos; Humanos.

Abstract

This work analyses the theme of evidence
law in criminal procedures, emphasizing the
importance of legally obtained evidences for
the consolidation of human rights. It also
approches evidence law in its conceptual,
historical, legal and jurisprudential aspects.
KEY WORDS: evidences; licit; human; rights.

1 Introdução

O direito de produzir provas está intima-
mente relacionado ao status libertatis do indi
víduo. Sempre que o Estado reconstitui os fatos
relacionados a uma atividade criminosa, deve
respeitar as limitações contra si impostas pelo
direito vigente, sob pena de tornar o seu resulta
do imprestável ao processo.

Incumbe aos Operadores do Direito velar
pela estrita compatibilidade entre o ordenamen
to jurídico e o meio empregado para a elucida
ção dos fatos aparentemente criminosos, com
vistas a prevenir argüição de invalidades, bem
como a adoção de práticas violadoras de direitos
humanos por parte dos órgãos estatais.

2 Material e método

O método utilizado foi o dedutivo, com ên
fase na consulta a artigos doutrinários e arestos
do Supremo Tribunal Federal. Por fim, utilizou-
se de pesquisa com o emprego da ferramenta da
rede mundial de computadores.

Provas ilícitas
Juiz federal substituto Eudóxio Céspedes Pae

3 Conceito e classificação

Há diversas conceituações de prova na dou
trina pátria. Com efeito, GRINOVER(l993)
sustenta que:

Toda pretensão prende-se a algum fato, ou
fatos, em que se fundamenta. As dúvidas so
bre a veracidade das afirmações feitas pelas
partes no processo constituem as questôes
de fato que devem ser resolvidas pelo juiz, à
vista da prova de acontecimentos pretéritos
relevantes. A prova constitui, assim, numa
primeira aproximação, o instrumento por
meio do qual se forma a convicção do juiz
a respeito da ocorrência ou inocorrência de
certos fatos. (grifos do autor).

RANGEL (1999), por sua vez, define a pro
va como:

O meio instrumental de que se valem os
sujeitos processuais (autor, juiz e réu) para
comprovar os fatos da causa, ou seja, os
fatos deduzidos pelas partes como funda
mento do exercício dos direitos de ação e
de defesa. Prova, assim, é a verificação do
thema probandum e tem como principal
finalidade (ou objetivo) o convencimen
to do juiz. Tornar os fatos, alegados pela
partes, convencidos do juiz, convencendo
o de sua veracidade. Portanto, o principal
destinatário da prova é o juiz; porém nao
podemos desconsiderar que as partes sa
também interessadas e consequentemen
te, destinatárias indiretas das provas, a fim
de que possam aceitar ou não a decisão ju
dicial final como justa. (2004, p. 405).

Veja-se a respeito a concepção de TOURINHO
FILHO (2001), sobre o tema da prova:

Prova é, antes de mais nada, estabelecer a
existência da verdade; e as provas são os
meios pelos quais se procura estabelecê-la.
Entende-se, também por prova, de ordiná
rio, os elementos produzidos pelas partes
ou pelo próprio juiz, visando estabelecer,
dentro do processo, a existência de certos
fatos. (2003, p. 215).

Neste trabalho, define-se prova como todo
elemento utilizado pelo julgador para a formação
de seu convencimento a respeito da ocorrência
ou inocorrência de determinado fato controverso
e relevante para o julgamento da causa.

Provas ilícitas, por sua vez, são aquelas obti
das por meios ofensivos ao ordenamentojurídi
co, seja por violação ao texto constitucional, seja
por ofensa a texto legal de natureza substantiva
ou adjetiva.

CAPEZ (2007), apresenta uma classifica
ção das provas segundo o critério da natureza
da norma jurídica violada no momento de sua
produção. Se no momento da produção da pro
va, houver a violação de uma norma jurídica de
direito material, a prova será considerada ilíci
ta. Seriam exemplos de provas ilícitas as obtidas
por meio de crimes ou contravenções e as pro
duzidas com robusta violação a princípio cons
titucional. As provas ilegítimas, por sua vez,
seriam aquelas obtidas com violação a uma nor
ma de direito processual, v.g. o depoimento de
testemunha obrigada a guardar sigilo por dever
funcional (CPP, art. 207) e a confissão feita em
substituição ao exame de corpo de delito, quan
do o crime deixar vestígios (CPP, art. 158).

GRINOVER (1993), por sua vez, observa
que determinadas provas, ilícitas porque consti
tuídas mediante violação de normas legais ou de
princípios gerais do direito, podem ao mesmo
tempo ser ilegítimas, se a lei processual também
impede a sua produção em juízo.

A classificação destacada tem utilidade acadê
mica. Na realidade forense, entretanto, as provas
ilícitas e as ilegítimas recebem o mesmo tratamen
to do direito processual, no sentido de que devem
ser desentranhadas dos autos para não macular o
processo de convencimento do Magistrado.

4 Meios de prova

Diz-se meio de prova o método por meio do
qual a prova pode ser produzida. Os principais
meios de prova previstos no Código de Processo
Penal são:

a) o exame de corpo de delito e outras perícias
(arts. 158 a 184);

b) o interrogatório do acusado (arts. 185 a
196), embora parte da doutrina o considere
como meio de defesa;

c) a confissão (arts. 197 a 200);
d) as perguntas ao ofendido (art. 201);
e) as testemunhas (arts. 202 a 225);

o reconhecimento de pessoas e coisas
(arts. 226 a 228);

g) a acareação (arts. 229 e 230);
h) os documentos (arts. 232 a 238);
i) os indícios (arts. 239);
j) a busca e apreensão (arts. 240 a 250).
O rol em questão não é taxativo, razão pela

qual se admitem os meios inominados de produ
ção de prova, isto é, os que não possuem previsão
normativa específica, desde que compatíveis com
a Constituição Federal.

5 Princípio da liberdade probatória

O Direito Processual Penal Brasileiro consa
gra a liberdade probatória, consistente na possi
bilidade de manejo, por parte do interessado, de
quaisquer meios de prova na busca da verdade
real, sejam eles nominados ou não no ordena
mento jurídico.

Entende-se que as partes possuem o direito
à prova, entendido esse como a faculdade pro
cessual de produzir elementos de convencimen
to a fim de demonstrar a ocorrência ou inocor
rência de determinado fato com implicações no
universo jurídico.

Caberá ao Juiz definir o alcance e limites do
direito à prova no processo, indeferindo a pro
dução daquelas que forem consideradas protela
tórias ou impertinentes. Além disso, o Magistra
do deverá zelar pelo respeito ao devido processo
legal, impedindo que permaneçam no processo
aquelas que porventura tenham sido obtidas de
forma indevida (artigo 157 do Código Penal).

Com base nas provas lícitas, o Juiz reconsti
tuirá os fatos controversos da causa e aplicará o
direito ao caso concreto. Para a formação de seu
convencimento, poderá utilizar toda a prova pro
duzida em contraditório judicial, não podendo
se basear exclusivamente nos elementos colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP).
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6 Histórico das provas ilícitas

Ao longo do decurso histórico, o uso de
meios de prova ofensivos ao indivíduo sempre foi
objeto de disciplina por parte do Direito. Desta
co o seguinte trecho do artigo de CARVALHO’,
quando afirma a respeito do tema que:

Note-se, ademais, que, desde o Direito
Romano imperial, os jurisconsultos, no
tocante ao exame e à valoração da prova,
já buscavam diminuir a liberdade dos seus
Juízes, sem tirar-lhes, contudo, a livre con
vicção ao julgar. Houve, inclusive, a regu
lação da prática da tortura, antes destinada
apenas aos escravos, mas posteriormente
também admitida contras os homens li
vres, nos crimes de lesa-majestade, o que
perdurou até nossas terras, conforme se
pode ver pelo magistério da Ministra Ma
ria Tereza Rocha de Assis Moura, citando
o Regimento aprovado pelo Alvará de 1°
de setembro de 1774, sob o Governo do
Marquês de Pombal (Ordenações Filipi
nas, Livro V), o qual manteve o processo
de tormento, com a observação de não se
aplicar a tortura senão no caso de existirem
indícios veementes.

Assim, há registro histórico de diversos mé
todos de obtenção da verdade real. Dentre os
utilizados pela Santa Inquisição, durante a Ida
de Média, mencionam-se as tesouras, alicates,
garras metálicas que destroçavam seios e mu
tilavam órgãos genitais, chicotes, instrumentos
de carpintaria adaptados, ou apenas barras de
ferro aquecidas. Além destes, havia engenhocas
mais elaboradas, que recebiam as denominações
“sugestivas” de esmaga cabeças, quebrador de-
joelhos, mesa de evisceração, berço-de-Judas e
dama-de-ferro.

Todo esse arsenal de guerra era utilizado
com a exclusiva finalidade de obter do interro
gado uma confissão de suas ligações com Satã e
práticas obscenas, a prova necessária para a sua

As provas ilícitas no atual ordenamento processual pe
nal brasileiro. Disponível no sítio eletrônico <http:
bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/20 11/25108
provas ilicitas atual ordenamento.pdffsequense=1
de autoria de Waldemar Cláudio de Carvalho.

condenação, bem como a justificativa legal para
a sua execução, que poderia se dar por meio de
guilhotina, serrote, empalação, espada e cepo.

Somente com o passar dos séculos e a racio
nalização dos procedimentos dirigidos à investi
gação dos fatos criminosos, passou-se a entender
que a busca da verdade real não poderia justifi
car, por si só, a violação do patrimônio jurídico
do investigado. Necessária seria a existência de
um ponto de equilíbrio entre o interesse estatal
na persecução criminal e o patrimônio jurídico
do indivíduo.

Infelizmente, até os dias atuais se noticiam
episódios de violações aos direitos humanos sob
o signo da busca da verdade real, tanto no pla
no interno (tortura de detidos nas delegacias),
quanto no plano internacional (inquirição de in
divíduos suspeitos de terrorismo que sequer têm
direito a advogado, como nas bases militares de
Guantánamo e Abu-Ghraib).

Estes procedimentos lamentáveis são cor
riqueiramente repudiados pela sociedade, ao
menos até o momento de nova situação de ins
tabilidade institucional, a exemplo da ocorrida
no episódio de 11 de setembro. A cada situação
caótica, o que se constata é o recrudescimento
desse tipo de prática.

7 Princípio da inadmissibilidade das
provas ilícitas

A liberdade probatória não é absoluta, na
medida em que somente se admitem no proces
so penal as provas obtidas de forma compatível
com o ordenamento jurídico vigente, como in
dicam o artigo 5°, LVI da Constituição Federal
de 1988, bem como o art. 157 do Código de Pro
cesso Penal, com a redação atribuída pela Lei n°
11.690/2008.

As duas normas destacadas positivam o
principio da inadmissibilidade das provas pro
duzidas por meios ilícitos, e acarretam a conse
quência processual de imprestabilidade destas
provas para a formação do convencimento do
juízo, tanto que devem ser desentranhadas dos
autos. Transcrevemos as duas normas destacadas:

Sao inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos.

São inadmissíveis, devendo ser desen
tranhadas do processo, as provas ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a
normas constitucionais ou legais.

A comunidade jurídica internacional tam
bém repudia os tratamentos degradantes ao
indivíduo para fins de obtenção de prova em
processos criminais, como se observa do exame

da Convenção contra a Tortura e Outros Trata
mentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degra
dantes, da qual o Brasil é país signatário e que
foi introduzida no plano interno pelo Decreto
n 40, de 15 de fevereiro de 1991:

1. Para os fins da presente Convenção, o
termo “tortura” designa qualquer ato pelo
qual dores ou sofrimentos agudos, fisicos
ou mentais, são infligidos intencional-
mente a uma pessoa a fim de obter, dela
ou de uma terceira pessoa, informações
ou confissões; de castigá-la por ato come
tido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou
outras pessoas; ou por qualquer motivo
baseado em discriminação de qualquer
natureza; quando tais dores ou sofrimento
são infligidos por um funcionário público
ou outra pessoa no exercício de funções
públicas, ou por sua instigação, ou com o
seu consentimento ou aquiescência. Não
se considerará como tortura as dores ou
sofrimentos conseqüência unicamente
de sanções legítimas, ou que sejam ine
rentes a tais sanções ou delas decorram.
2. O presente Artigo não será interpretado
de maneira a restringir qualquer instru
mento internacional ou legislação nacio
nal que contenha ou possa conter disposi
tivos de alcance mais amplo.

ARTIGO 2°

1. Cada Estado Parte tomará medidas efi
cazes de caráter legislativo, administra
tivo, judicial ou de outra natureza, a fim
de impedir a prática de atos de tortura em
qualquer território sob sua jurisdição.

2. Em nenhum caso poderão invocar-se
circunstâncias excepcionais tais como
ameaça ou estado de guerra, instabilidade
política interna ou qualquer outra emer
gência como justificação para tortura.

3. A ordem de um funcionário superior ou
de uma autoridade pública não poderá ser
invocada como justificação para a tortura”.

O princípio da inadmissibilidade das provas
ilícitas possui relevância ímpar num contexto
democrático. Afinal, é com base na prova pro
duzida que a pretensão punitiva estatal poderá
ser acolhida pelo Poder Judiciário, com a conse
qüente privação da liberdade do condenado.

A relevância do status libertatis do acusado
motivou o legislador a estabelecer essas limita
ções à busca da verdade real, tanto para tornar
imprestável a prova ilícita já produzida, como
para inibir os agentes estatais de adotarem tais
procedimentos abusivos e indesejados pelo es
tado democrático de direito. Assim sendo, in
daga-se: até que ponto são admissíveis os meios
de prova necessários para justificar uma conde
nação? É possível “relativizar” os direitos fun
damentais à intimidade, inviolabilidade de do
micílio, comunicação e correspondência, e até
mesmo a própria incolumidade física e psíquica,
para assegurar uma condenação? Em nome da
busca da verdade real, a autoridade estatal pode
desconsiderar a dignidade da pessoa humana?
Tais questionamentos são antigos, mas nunca
perderam o seu caráter de atualidade.

8 Exceções ao princípio da
inadmissibilidade das provas ilícitas

Há situações em que uma prova aparen
temente produzida de forma ilegal pode ser
aproveitada para o julgamento do feito. Tais
hipóteses caracterizam exceções ao princípio
da inadmissibilidade das provas ilícitas, confir
mando o seu conteúdo. Destacaremos a partir
de agora cada uma destas situações.

A primeira delas é denominada de exceção
da boa-fé ao princípio da ilicitude (good faith
exception). FEITOZA(2009), ensina que ela pos
sui origem na jurisprudência americana, mais
especificamente no caso Stone v. Powel (1976),
quando se entendeu que o resultado de uma
diligência ilícita empreendida por um policial
imbuído de boa fé poderia ser aproveitado para
fins de prova. Isto porque não haveria sentido
em desestimular uma conduta policial irregular
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que na verdade, não o foi do ponto de vista sub
jetivo, na medida em que o policial acreditava
estar procedendo em conformidade com o or
denamento jurídico vigente. Em situações tais,
legitimar-se-ia a prova ilícita produzida por fins
pragmáticos.

A segunda delas diz respeito às limitações
à teoria dos frutos da árvore venenosa (fruits of
thepoisonous tree doctrine). Segundo essa teoria,
elaborada a partir do caso Silverthorne Lumber
Co. v. U.S., também são consideradas ilícitas as
provas diretamente decorrentes da prova ilícita.
A limitação mencionada se refere exatamente ao
âmbito de aplicação dessa teoria, que pode ser
restringido pelas teses da fonte independente
(independent source limitation), da descoberta
inevitável (inevitable discovery limitation) e da
contaminação expurgada, também conhecida
como conexão atenuada (purged taint limita
tion). Vale destacar que estas mitigações tam
bém foram positivadas no Código de Processo
Penal brasileiro, que em seu artigo 157, ~‘2°, com
a redação introduzida pela Lei n° 11.690/2008,
dispõe que

157, §2°. São também inadmissíveis as
provas derivadas das ilícitas, salvo quando
não evidenciado o nexo de causalidade en
tre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte inde
pendente das primeiras.

A terceira exceção à inadmissibilidade das
provas ilícitas ocorre quando o interessado con
sente na violação de seus direitos assegurados
constitucionalmente ou pela legislação ordiná
ria, desde que sejam bens ou direitos disponí
veis, a exemplo da entrada em residência com
permissão do morador, a gravação em fita mag
nética de conversa entre duas pessoas, desde que
gravada por um deles, ou mesmo a gravação por
terceiro de conversa mantida em local público.
MIRABETE(2005) indica, ainda, a situação de
legítima defesa do interessado, que exclui a ilici
tude da conduta e autoriza o uso da prova obti
da em situação aparentemente ilícita.

A quarta exceção se refere à prova empres
tada, que é aquela produzida num processo para
nele gerar efeitos, sendo depois transportada do
cumentalmente para outro, com o fim de gerar

efeitos neste. Em tal situação, admite-se o uso
da prova, desde que ambos os processos possu
am as mesmas partes e a estas seja assegurado o
exercício efeito do contraditório.

Por fim, destacamos como quinta e última
exceção à inadmissibilidade das provas ilícitas a
decorrente da aplicação do princípio da propor
cionalidade.

Sabe se que o princípio da proporcionali
dade nao possui previsao expressa no texto da
Constituição Federal de 1988, embora segmen
to da doutrina brasileira o considere um aspecto
material do princípio do devido processo legal
(substantive due processo oflaw).

Para MENDES (2004), sua essência consis
tina na necessidade de proteger os direitos e as
liberdades das pessoas contra qualquer moda
lidade de legislação ou de regulamentação que
se revele opressiva ou destituída do necessário
coeficiente de razoabilidade.

No campo da valoração dos meios de prova, o
princípio da proporcionalidade atuará como ins
trumento de ponderação para, conforme o caso
concreto, fixar um ponto sólido e constitucional
de equilíbrio entre os interesses conflitantes, vale
dizer, entre o interesse persecutório estatal e os
direitos fundamentais dos investigados.A maior
dificuldade referente a este princípio consiste em
definir até que ponto o interesse investigativo
pode interferir na esfera jurídica do cidadão.

MORAES (2008), indica dois pressupostos
e cinco requisitos a serem atendidos para que o
princípio da proporcionalidade possa ser aplicado
corretamente. Os pressupostos seriam de natureza
formal (legalidade do ato praticado) e de natureza
material (consistente na sua justificação teleológi
ca). Os requisitos, por sua vez, seriam intrínsecos
(idoneidade, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito) e extrínsecos (judicialidade e mo
tivação). Acaso a prova aparentemente ilícita pro
duzida atenda a estes pressupostos e requisitos, ela
poderá ser utilizada no processo de formação do
convencimento judicial.

9 Inovação legislativa

Encontra-se em tramitação no Congresso
Nacional um projeto de lei cujo objeto é a reforma
do Código de Processo Penal Brasileiro. Trata se

do Projeto de Lei do Senado n° 156/2009, que
já foi aprovado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa Legislativa em
17/03/20 10.

Os artigos 163 e seguintes desse diploma en
fatizam a inadmissibilidade das provas obtidas di
reta ou indiretamente por meios ilícitos; a necessi
dade de desentranhamento das provas declaradas
inadmissíveis e a manutenção do sistema de livre
formação do convencimento judicial motivado.

As principais inovações no plano do direito
positivo dizem respeito à expressa adoção em
matéria de direito probatório das teorias da cau
salidade, da prova emprestada e da fonte inde
pendente, bem como a restrição ao uso dos in
dícios como meio de prova, salvo quando estes
foram graves, precisos e concordantes.

10 Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal

EMENTA: PROVA. Criminal. Conver
sa telefônica. Gravação clandestina, feita
por um dos interlocutores, sem conheci
mento do outro. Juntada da transcrição
em inquérito policial, onde o interlocutor
requerente era investigado ou tido por
suspeito. Admissibilidade. Fonte lícita
de prova. Inexistência de interceptação,
objeto de vedaçao constitucional. Ausên
cia de causa legal de sigilo ou de reserva
da conversação. Meio, ademais, de prova
da alegada inocência de quem a gravou.
Improvimento ao recurso. Inexistência
de ofensa ao art. 5°, incs. X, XII e LVI,
da CF. Precedentes. Como gravação me
ramente clandestina, que se não confun
de com interceptação, objeto de vedação
constitucional, é lícita a prova consistente
no teor de gravação de conversa telefô
nica realizada por um dos interlocuto
res, sem conhecimento do outro, se não
há causa legal específica de sigilo nem de
reserva da conversação, sobretudo quan
do se predestine a fazer prova, em juizo
ou inquérito, a favor de quem a gravou.
(RE 402717, Relator(a): Mi CEZAR
PELUSO, Segunda Turma, julgado em
02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12 02
2009 PUBLIC 13 02 2009 EMENT VOL

02348-04 PP-00650 RT v. 98, n. 884, 2009,
p. 507-515).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PE
NAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE
DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PRO
VA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DO
MICILIO. INEXISTËNCIA. ESTADO DE
FLAGRÃNCIA. CRIME PERMANENTE.
1. A questão controvertida consiste na
possível existência de prova ilícita (“de
núncia anônima” e prova colhida sem
observância da garantia da inviolabilidade
do domicílio), o que contaminaria o pro
cesso que resultou na sua condenaçao. 2.
Legitimidade e validade do processo que
se originou de investigações baseadas, no
primeiro momento, de “denúncia anô
nima” dando conta de possíveis práticas
ilícitas relacionadas ao tráfico de substân
cia entorpecente. Entendeu-se não haver
flagrante forjado o resultante de diligên
cias policiais após denúncia anônima so
bre tráfico de entorpecentes (HC 74.195,
rei. Mm. Sidney Sanches, 1’ Turma, DJ
13.09.1996). 3. Elementos indiciários acer
ca da prática de ilícito penal. Não houve
emprego ou utilização de provas obtidas
por meios ilícitos no âmbito do processo
instaurado contra o recorrente, não mci
dindo, na espécie, o disposto no art. 50,

inciso LVI, da Constituição Federal. 4.
Garantia da inviolabilidade do domicilio
é a regra, mas constitucionalmente excep
cionada quando houver flagrante delito,
desastre, for o caso de prestar socorro,
ou, ainda, por determinação judicial. 5.
Outras questões levantadas nas razões re
cursais envolvem o revolver de substrato
fático probatório, o que se mostra inviá
vel em sede de habeas corpus. 6. Recurso
ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC 86082, Relator(a): Mi ELLEN
GRACIE, Segunda Turma, julgado em
05/08/2008, DJe-157 DIVULG 21 08
2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL
02329-02 PP 00240).

EMENTA Habeas corpus. Constitucio
nal. Penal e processual penal. Sentença
condenatória fundada em provas ilícitas.
Inocorrência da aplicação da teoria dos
“frutos da árvore envenenada”. Provas au
tônomas. Desnecessidade de desentranha
mento da prova ilícita. Impossibilidade de
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aplicação do art. 580 do CPP à espécie. Ino
corrência de ofensa aos artigos 59 e 68 do
Código Penal. Habeas corpus indeferido.
Liminar cassada. 1. A prova tida como ilíci
ta não contaminou os demais elementos do
acervo probatório, que são autónomos, não
havendo motivo pan a anulação da senten
ça. 2. Desnecessário o desentranhamento
dos autos da prova declarada ilícita, diante
da ausência de qualquer resultado prático
em tal providência, considerado, ademais
que a ação penal transitou em julgado. 3. Ë
Impossível, na espécie, a aplicação da regra
contida no art. 580 do Código de Processo
Penal, pois há diferença de situação entre o
paciente e o co-réu absolvido, certo que em
relação ao primeiro existiam provas idôneas
e suficientes para respaldar sua condenação.
4. No que se refere aos fundamentos adota
dos na dosimetria da pena, não se vislumbra
ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
A motivação dada pelo Juízo sentenciante,
além de satisfatória, demonstrou propor
cionalidade entre a conduta ilícita e a pena
aplicada em concreto, dentre os limites es
tabelecidos pela legislação de regência. 5.
Habeas corpus denegado e liminar cassada.
(HC 89032, Relator(a): Mi MENEZES
DIREITO, Primeira Turma, julgado em
09/10/2007, DJe- 147 DIVULG 22-11-2007
PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP
00079 EMENT VOL-02300-03 PP-00552).

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Notitia cri
minis originária de representação for
mulada por Deputado Federal com base
em degravação de conversa telefônica. 3.
Obtenção de provas por meio ilícito. Art.
50, LVI, da Constituição Federal. Inadmis

sibilidade. 4. O só fato de a única prova
ou referência aos indícios apontados na
representação do MPF resultarem de gra
vação clandestina de conversa telefônica
que teria sido concretizada por terceira
pessoa, sem qualquer autorização judi
cial, na linha da jurisprudência do STF,
não é elemento invocável a servir de base
à propulsão de procedimento criminal
legítimo contra um cidadão, que passa a
ter a situação de investigado. 5. À vista
dos fatos noticiados na representação, o
Ministério Público Federal poderá pro
ceder à apuração criminal, respeitados
o devido processo legal, a ampla defesa

e o contraditório. 6. Habeas corpus de
ferido para determinar o trancamento
da investigação penal contra o paciente,
baseada em elemento de prova ilícita.
(HC 80948, Relator(a): Mm. NÉRI DA
SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em
07/08/2001, DJ 19-12-2001 PP-00004
EMENT VOL 02054 02 PP 00309).
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O objetivo deste trabalho é procurar prestar
uma colaboração aos estudos sobre a reforma
do nosso Código de Processo Penal. O antepro
jeto de autoria da Comissão de Juristas tem seus
altos e baixos. Há muita coisa boa. Por outro
lado, o nosso estatuto processual penal, nesses
sessenta e nove anos de vigência, já sofreu várias
reformas pontuais, algumas devendo continu
ar e outras merecendo melhor estudo, de que é
exemplo a decretação da prisão preventiva para
assegurar as medidas protetivas de urgência nos
casos de violência doméstica, mesmo porque,
ainda segundo o Projeto da Comissão de Juristas
— e nesse particular merece louvores a pre
ventiva deve ser decretada quando o crimino
so estiver perturbando a instrução criminal ou
para garantir a eficácia da condenação, e nenhu
ma dessas circunstâncias ocorre quando o Juiz
determina medida protetiva de urgência. Nesse
caso, bem poderá o Juiz, à semelhança do que se
dá com o alimentante inadimplente, determinar
a prisão daquele que estiver obstaculizando o
cumprimento da medida protetiva de urgência.
Efetivada a medida, cessará imediatamente o
ato constritivo de liberdade. Entretanto, mal foi
apresentado o Projeto, veio a Comissão Tempo
rária de Estudos da Reforma do Código de Pro
cesso Penal - analisando uma série de projetos
que estavam ali sem andamento, conglomerou
os - e voltou a permitir a preventiva (que é me
dida cautelar) para «garantir a ordem pública” e
a “ordem econômica”.

A Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, no seu art. 9°, deixou claro que “la
detención preventiva es una medida excepcional
y que se aplica solamente en los casas en que haya
una sospecha razonable de que ei acusado podrá
evadir la justicia, obstaculizar la investigación
preliminar intimidando a los testigos, a destruir
evidencia” (José Daniel Cesano, El nuevo de
recho procesal penal, Peru: Ara Editores, 2010,
p. 25). E antes, à p. 22, observou o mestre: “La
Prisión preventiva debe responder unicamente al
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resguarda de unafinalidadprocesal... la detenci
ón preventiva, como medida cautelar, solo puede
tenerfines procesales”.

Qual a ligação entre ordem pública ou eco
nômica e processo? Onde a cautelaridade, nesse
caso? Ordem pública chega a ser expressão po
lissêmica, tão grande a variedade de sentidos...
e apresenta uma certa dose de subjetividade:
crime bárbaro (ordem pública), desrespeito à
autoridade (ordem pública), satisfação à socie
dade (ordem pública)... E por aí vai... Enfim: há
necessidade de um ajuste do nosso diploma pro
cessual penal adequado à nossa realidade, sem
novidades que possam dificultar sua aplicação.
O que interessa é a praticidade. O que vale a
pena é a simplicidade. Elaborar a lei com os pés
no chão, cientificando-se da nossa estrutura.

A nossa Lei de Execução Penal é uma péro
la. Dá inveja a qualquer país. Mas a realidade é
bem diversa. Diz o seu art. 85: “O estabelecimen
to penal deve ter lotação compatível com a sua
estrutura efinalidade...”. E o que vemos diutur
namente é uma superpopulação carcerária que
causa horror à pessoa mais insensível. O art. 88:
“O condenado será alojado em cela individual,
que conterá dormitório, aparelha sanitário e
lavatório... A área mínima da cela é de 6 m2”.
Quanta hipocrisia! Numa cela que comporta 1
ficam 8 ou 10 presos... Em Pinhais, próximo a
Curitiba, numa cadeia que comporta 40 presos
há 180. Das 1.800 unidades prisionais existen
tes no Brasil, apenas 100 não podem ser critica
das. As demais não possuem celas individuais.
O vaso sanitário serve a 15 ou 20 presos numa
cela coletiva.., à vista dos demais. Em outras, são
bacias turcas, em que as necessidades fisiológi
cas são feitas de cócoras. Numa cadeia para 80
presos ficam 250 ou mais. A reportagem da TV
Record no Espírito Santo mostrou para todo o
Brasil, estarrecido, o tratamento dado aos pre
sos em suas penitenciárias e containers... Estes
são usados, também, no Paraná, Santa Catarina
e Pará. Em cada container há beliches, treliches e
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até quadriliches... Daí as sucessivas rebeliões que
a imprensa televisiva quase diariamente leva aos
nossos lares, deixando todos contristados.

E mesmo no Estado mais rico da Federação,
a situação de precariedade das penitenciárias
não é diferente... Cada uma das penitenciárias
criadas pela União, em Mossoró, Catanduvas,
Campo Grande, Porto Velho e Rondônia, com
porta apenas 208 presos. Quando a população
carcerária ultrapassa a casa dos 480 mil, percebe-
se a insignificância da contribuição da União.

Não podemos nem devemos elaborar um di
ploma de tamanha importância para ser citado no
exterior, ou viger apenas nas grandes comarcas;
ele deve vigorar também nos pequenos e longín
quos foros espraiados por esses brasis afora, cujos
meios de comunicação, seja por via terrestre, seja
por via fluvial, todos conhecemos e lamentamos,
mesmo porque «o processo penal reger-se-á em
todo o território nacional por este Código”.

Atento, pois, exclusivamente à nossa vida
forense, apresentamos esta colaboração.

Os que conhecem a Lei de Execução Penal
sabem que entre ela e a realidade brasileira há um
verdadeiro abismo. £ completamente diferente
do que ocorre nas nossas penitenciárias. Por isso
mesmo, e com muito mais razão, devemos dar
aos operadores do Direito um instrumento sim
ples de aplicação da lei penal, sem prejuízo da oh
servância da melhor doutrina e da melhor orien
tação dos nossos Tribunais Superiores. Algo,
enfim, que não cause uma mudança brusca, e às
vezes impraticável, no dia a dia forense.

Suprimimos o Juiz de Garantias. Por acaso
o Juiz de Garantias pode impedir a rudeza de
alguns Delegados? Poderá, tanto quanto o Juiz
que vai presidir a instrução. Por que complicar
quando se pode simplificar? De que adiantam
todos esses cuidados com o “investigado” para,
após a condenação, ser o infeliz lançado como
farrapo humano num ambiente insalubre e sem
a menor condição de higiene, negando-se-lhe
um mínimo de dignidade? A mesma dignidade
proclamada no art. 1°, III, da Magna Carta como
um dos seus princípios fundamentais... O art. 50,

III, da CF dispõe que ninguém será submetido a
tortura nem a tratamento desumano ou degra
dante. E o Estado de Direito, com o seu regime

penitenciario, respeita esse princípio e esse &
reito fundamental? De que servem essas garan
tias judiciais se a justiça, como assinala Caffer
Nores no seu Proceso Penal y Derechos Humanos
(Buenos Aires, 2000, p. 199/200), “se detém nas
portas dos cárceres?”. Dante Alighieri, ao cuidar
do Inferno, dizia: “Lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate” (Deixai toda a esperança, ó vós que
entrais!” (La divina commedia, Milano, Editore
Libraio della Real Casa, 10’ ed. 1938, Canto Ter
zo, n.9). E é precisamente o que ouvem aqueles
que são condenados definitivamente.

O nosso Código de Processo Penal não deve
conter disposições mirabolantes nem empavo
nadas, uma vez que a grande maioria das nossa
comarcas tem apenas um Juiz (quando tem...
de sorte que teríamos uma aplicação desunifi
cada do CPP, a menos que venham a ser cria
dos cargos de “Juiz de Garantias”, com evidente
sangria aos cofres públicos, já maltratados, em
detrimento do bem estar da população carente
e sofrida, que no Brasil assume proporção bem
significativa, para nao dizermos alarmante, e
sem nenhum proveito, porquanto o Juiz de Ga
rantias é aquele que não investiga. O que inves
tiga não julga. Aí, sim, teríamos o pretendido
Juiz de Garantias. Esse sim é o verdadeiro Juiz
de Garantias, e o Brasil não tem estrutura para
manter um Juiz para instruir o processo e outro
para julgá-lo.

Mesmo que se pretenda criar esse Juiz de
Garantias tupiniquim, preferimos, mil vezes, a
lição do Tribunal Europeu de Direitos Humanos,
a partir do precedente “Le Compte - VaI Leuven
- De Meyere vs. Bélgica”: o juiz é imparcial até
que se demonstre o contrário. A propósito, Mar
celo Sancinetti, La violación a la garantía de im
parcialidad dei tribunal (Buenos Aires: Ad-Hoc,
2001, p. 18) e José Daniel Cesano (op. cit., p. 37).
Partindo desse princípio adotado no primeiro
mundo, e sabendo nós que o nosso diploma não
permite que o Juiz de instrução e julgamento
possa proferir sentença condenatória respalda
do apenas nas investigações pré-processuais,
para que esse Juiz de Garantias?

Para impedir o uso de algemas, desneces
sariamente, em pessoas que conseguiram certa
projeção, apenas para delírio de alguns desafor

tunados e “furos” de reportagens? Os casos de
jader Barbalho e dos Presidentes do Tribunal de
Justiça e da Assembléia Legislativa de Rondônia
ainda estão na memoria. Para esses casos ja exis
te solução: ela está no art. 4°, alínea 1,, da Lei n.
4.898/65: “Constitui também abuso de autorida
de, b) submeter pessoa sob sua guarda ou custó
dia a vexame ou a constrangimento nao autori
zado em lei”. E o uso de algemas so e permitido
em casos excepcionais. Desde o Imperio que era
assim, como proclamava o art. 28 do Decreto n.
4.824 de 22-11-1871: “O preso nao será condu
zido por cordas, algemas ou cordas, salvo o caso
extremo de segurança que deverá ser justificado
pelo condutor; e quando não o justifique será
multado na quantia de 10 a 50 mil réis...”.

O Ministério Público que processe o de
sastrado policial. Foi a Autoridade Policial que
procedeu, sem ordem judicial, à “interceptação
telefônica”? Aí está o art. 10 da Lei n. 9.296/96
punindo a Autoridade sem freios. A Autoridade
Policial atentou contra a liberdade de locomo
ção, procedeu a busca domiciliar sem autoriza
ção judicial, violou o sigilo da correspondência,
atentou contra a incolumidade física do cida
dão? Aí está o art. 3° da Lei n. 4,898/65 para
punir a Autoridade despótica, discricionária... E
evidentemente não há necessidade de um Juiz
de Garantias para coibir esses abusos. Cumpre,
isto sim, ao Ministério Público, no mínimo, le
var tais fatos ao conhecimento do Juiz, ou ele
mesmo requisitar a instauração de inquérito
contra a Autoridade discricionária.

Ademais, quem conhece o sertão nordesti
no, o interior do norte do País, sabe que o Juiz
de Garantias é uma utopia. Dezenas e dezenas
de comarcas nem sequer têm Juízes e Promo
tores titulares... No substitutivo ao Projeto, ace
nou-se com a possibilidade de as Leis de Orga
nização Judiciária preverem a indicação do Juiz
de Garantias, à semelhança do que ocorre com
as substituições automáticas nos casos de impe
dimentos e suspeição.. .Esses casos são raros, e,
quando ocorrem, o Juiz substituto se desloca até
a comarca para atuar em nome do suspeito ou
impedido. Num País cujas comarcas, às vezes,
distam dezenas de quilômetros de distância uma
da outra, qual seria o Juiz de Garantias? Houve

quem dissesse que a adoção do Juiz de Garan
tias representava uma “garantia da legali
fase pré processual”. Por acaso essa legalidade
não é observada sem a figura do “Juiz de Ga
rantias”? Que poderá fazer o “Juiz de Garantias”
que não possa fazer o Juiz a quem for distribuí
do o inquérito? Se o fato é grave e imprescindí
vel a escuta telefônica, o Juiz autoriza, seja ele o
de Garantias ou o do processo. O mesmo se diga
em relação a todas as medidas cautelares. Quan
do o Juiz profere a sua decisão fica atento para
os atos instrutórios, e não para os da investiga
ção ou inquérito. Com razão a Corte Supre
da Argentina observou: “La mera circuns
de que un juez cumpla la función de instruir
de juzgar no sign~flca, per se, una violacion a ia
garantia dei juez imparcial, la cuestión depende
de las particularidades dei caso concreto”, enfat
zando em seguida: “las medidas cautelares di -

das durante el curso dei procedimiento no impor
tan prejuzgamiento” (apud José Daniel Cesano,
op. cit., p. 41).

Os mais avançados Códigos de Processo
Penal do mundo, ao que nos consta, nã
cem o juiz de Garantias. Não confundir o Juiz
de Garantias com o Juiz de Instrução francês.
Na França há o “juge d’instruction” e o “juge de
jugement”. Cabe ao primeiro colher as provas
acusatórias, sem a participação da Def
como diz o art. 11 do Code de Procédure Penale:
“...la procédure au cours de l’enquête et de
l’instruction est secrete”. “ElIe n’est pas co
tradictoire” (Corinne R. Brahinsky, Procédure
Pénale, Paris: Gualino Ëditeur, p. 115). A instru
çâo não é contraditória. Entre nós as provas que
são apuradas no inquérito, que é sigiloso, sa
repetidas em juízo sob o crivo do contradit’
Inegavelmente, nesse particular, o nosso dip -

ma, em se tratando de tutela do direito de liber
dade, supera o sistema francês. As provas
servem para a prolação da sentença -

depois de «baixar a poeira”, como se costum
zer. De imediato, com os ânimos ainda agi
e inquietos, ainda sob comoção, a colheita d
prova pode sair deturpada. Entre nós, primeiro
há a fase pré-processual... depois a instrutória.
Esta é que vale. E é contraditória. Outrossi
nos termos do art. 155 do CPP, o Juiz não pode
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“fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas”. Se tudo pode e deve ser repetido na
instrução, para que Juiz de Garantias? Por acaso
o Juiz do processo não vai tomar conhecimento
de tudo quanto se passou na fase preambular da
ação penal? Se, por acaso, a investigação coubesse
a um Juiz e o julgamento a outro, aí, sim, tería
mos o verdadeiro Juiz de Garantias.

Além disso, as medidas tomadas pelo Juiz
de Garantias, como decretação ou não decreta
ção de prisão temporária ou prisão preventiva,
a autorização ou não autorização para busca
domiciliar e escutas telefônicas, podem afrontar
o entendimento do Juiz a quem for distribuído
o inquérito e criar um clima desagradável en
tre eles. Tudo depende da formação de um e de
outro. Numa comarca em que haja dois Juízes,
um será o Juiz de Garantias do outro. Evidente
que eles trocam ideias a respeito do assunto. Há
um clima de amizade e entendimento entre os
Juízes de uma mesma comarca. Se por acaso um
vier a desagradar o outro, a emenda sairá pior
que o soneto.., como diz um dos nossos mais ve
lhos anexins. Embora não caiba ao Juiz decretar
a preventiva de ofício... o Promotor pode reque
rer... E num mesmo ambiente de trabalho, num
clima de cordialidade e entendimento.., tudo vai
depender do temperamento, da formação e in
dependência de Juízes e Promotores.

Todos sabemos que o Juiz não pode profe
rir sentença condenatória com respaldo exclu
sivamente nos autos do inquérito policial. E, se
o fizer, a Segunda Instância corrige o exagero.
Ademais, qualquer “extravagância” do Juiz em
detrimento do indiciado poderá ser jugulada
mercê de um habeas corpus. O mesmo acon
tecerá se implantarmos o “Juiz de Garantias”.
Qual seria a vantagem? Há Estados que, mesmo
possuindo um orçamento respeitável, até agora
não criaram o Juizado Especial Criminal. No
Estado de São Paulo numerosas comarcas não
têm o Juizado Especial Criminal. Em Bauru/SP,
cidade com mais de 380 mil habitantes, com 5
Faculdades de Direito, uma Faculdade de Odon
tologia modelar que abriga, inclusive, alunos do
exterior, 4 Varas Criminais, 5 Cíveis e uma da

Infância e Juventude, e 3 Varas Federais, não há
Juizado Especial Criminal. O Boletim de Ocor
rência, nas infrações de menor potencial ofensi
vo, é remetido ao Fórum e pode ser distribuído
à P, 2a, 3a ou 4~ Vara Criminal. Em algumas co
marcas são os escreventes que desempenham as
funções do Juizado... Note-se: a competência do
Juizado é absoluta e vem prevista na Constitui
ção da República. A Lei n. 9.099/95, no seu art.
95, estabeleceu o prazo de 6 meses para que os
Estados criassem os Juizados Especiais Crimi
nais. Já se passarem 15 anos, estamos em 2010, e
o Projeto Substitutivo da Comissão Temporária
de Estudos da Reforma do CPP diz que “onde
ainda não se instalou o Juizado, as funções deste
serão acumuladas pelo Juiz Criminal...” “Le Bre
sil n’est pas encore...”.

Quando muito, nas comarcas com mais de 1
milhão de habitantes poder-se-ia criar um órgão
à semelhança do Departamento de Inquéritos
Policiais (DIPO), que existe na Capital Paulista, o
qual, por sua vez, tem similares em Curitiba e Re
cife, com o nome de Centrais de Inquéritos, sem
a denominação de Juiz de Garantias, para não dar
a entender que o da instrução não o seja. Sua fi
nalidade seria dar maior agilização ao andamento
dos inquéritos, principalmente nas concessões de
prazos para a conclusão das investigações, rela
xamento da prisão em flagrante, quando ilegal a
prisão, concessão de liberdade provisória, quan
do couber, arredada, nesse casos, a prevenção.

Mas o Delegado de Polícia da minha querida
e inesquecível Itambé/BA viajar 60 quilômetros
até Conquista, Encruzilhada ou Itapetinga, com
indiscutíveis gastos com a viatura, para submeter
ao Juiz de Garantias pedido de dilação de prazo
ou apresentar cópia do auto de prisão em flagran
te, isso é querer complicar o que se pode singe
lizar, e ferir mais ainda os sofridos e arruinados
cofres públicos, com mais despesas inúteis. A
comarca mais próxima de Oiapoque, no Amapa,
é Calsoene, distante 400 quilômetros uma da ou
tra... em estrada não pavimentada... Para baixo de
Macapá está Tartarugualzinho, 100 quilômetros...
No Amazonas e Pará, a distância entre a grande
maioria das comarcas se mede em dias de viagem
de barco... No Acre, quando chove e os rios trans

bo am, o meio de transporte é o avião.., O resto
ja bemos como é.

O atual Código de Processo Penal precisa
va e precisa de uma atualização, tal como ocor
reu com a StPO de 1877 e o Code de Procédure
pénale de 1808. Não é da nossa cultura atribuir ao
Juiz Penal poderes para fixar valores pertinentes
aos danos decorrentes de crime. Tampouco criar
a figura da partie civile. O ingresso da vítima no
processo penal para postular apenas a satisfação
do dano pode causar tumulto e arrastar o proces
so por mais tempo. O nosso Código de Processo
Penal do Império, seguindo a orientação do Code
d’instruction Pénale de 1808, dispunha no seu art.
269, § 5°, que o Juiz de Direito, além de outros
quesitos, indagava dos Jurados “se havia lugar à
indemnizaçao”. As consequências foram tão de
sastrosas que a Lei n. 261, de 3 de dezembro de
1841, no seu art. 68, revogou aquela disposição,
nestes termos: “A indemnização em todos os ca
sos será pedida por ação cível, ficando revogado o
art. 31 do Código Criminal e o § 5° do art. 269 do
Código do Processo. Não se poderá porém ques
tionar mais sobre a existência do facto, e sobre
quem seja o seu auctor, quando estas questões se
acharem decididas no crime”.

O Código Penal de 90 e todos os Códigos de
Processo Penal que havia nos Estados seguiram
aquela orientação, que se consumou com o ad
vento do Código Civil de 1916, cujo art. 1.525
reproduziu a parte final do art. 68 daquela Lei
Imperial. Já em 1941, quando ocorreu a unifica
ção dos Códigos de Processo Penal, o Ministro
Francisco Campos, um dos mais cultos Ministros
de Justiça que tivemos em toda a República, e que
coordenou a feitura dos Códigos Penal e de Pro
cesso Penal, chamava a atenção para esse fato: o
problema da satisfação do dano fica afeto ao Juízo
Cível, que, em razão da matéria, é o competente.

Já perfilhamos posição diversa tão logo sur
giu a Lei n. 9.099/95. E hoje, meditando sobre o
assunto, passamos a entender que o problema da
indenização material ou moral deve ficar afeto a
um magistrado mais familiarizado com o Direi
to Civil. Embora o fato gerador das responsabi
lidades penal e civil seja o crime, e não obstan
te a prevalência da decisão penal sobre a civil,
o certo é que os Juízes Cíveis estão mais afeitos

ao problema. Quando da reforma do Processo
Penal português, Figueiredo Dias observava que
“os pedidos cíveis trazem enorme com
dade” (Código de Processo Penal Anotado, M.
Simas Santos et ai, vol 10. P. 381, Lisboa, 1999,
Editora Rei dos Livros). Além do mais, a po
lação da indenização dentro no processo penal,
vale a pena repetir, pode castrar-lhe a celeridade
tão almejada. A Lei n. 11.719/2008 acrescentou
um inciso ao art. 387 determinando deva o Juiz,
na sentença condenatória (quando for o caso),
fixar um valor mínimo para a reparação dos da
nos. Somente um número reduzido de Magis
trados observa essa regra.

Quanto à supressão da ação penal privada,
embora tenha a desvantagem da impossibilidade
de o ofendido poder exercer o jus accusationis,
por outro lado lhe retira o ônus de contratar

advogado ou, se for pobre, requerer ao Juiz a no
meação de um. Ademais, se o Estado é o titular
do direito de punir, a acusação deve ficar a seu
cargo. Quando muito, em razão dos efeitos de
leterios que o strepitusfori possa causar à vítima,
ou mesmo para preservar um eventual e futuro
congraçamento entre autor e vítima, permitir a
esta o direito de julgar da conveniência ou não
quanto à persecução criminal, à semelhança do
que ocorreu com a reforma do CPP italiano de
1930, seja previsto o instituto do perdão quando
a ação penal estiver subordinada à representa
ção. Se o Ministério Público, para promover a
ação penal, nesses casos, depende de uma mani
festação da vítima ou quem de direito, se, mesmo
concedida a permissão, quem fez a representa
ção pode retratar se antes da oferta da denúncia,
tal como dispoe o art. 25 do atual CPP, se no
Juizado Especial Criminal a satisfação do dano
é causa extintiva da punibilidade, nos crimes
cuja ação penal se subordine à representação,
parece-nos não haver uma razão lógica para não
conceder ao ofendido o direito de perdoar até
antes do trânsito em julgado de eventual senten
ça condenatória. Na Itália é assim. Muito a pro
pósito o art. 152 do Codice Penale: “Nei delitti a
querela della persona offesa, la remissione estin
gue il reato”. A impossibilidade da concessão do
perdão seria para castigar a vítima pelo fato de
ter feito a representação e depois de um ano ter-
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se arrependido, dando trabalho a Juízes e Pro
motores? Poder-se-ia impedir o perdão, depois
de instaurado o processo, se a vítima for menor
de 18 anos e houver colidência entre os seus in
teresses e os do seu representante legal. Aí, sim,
o nosso superaria, nesse particular, o italiano.

O inquérito, a ação penal, a ação civil, a com
petência são institutos que precisam somente de
um ajuste. No inquérito, apenas quatro obser
vaçôes: a) abolir a requisição judicial visando à
instauração do inquérito; b) dar nova redação
ao Ç 2° do art. 5°, que fala em “recurso ao Chefe
de Polícia”, antiga denominação dada ao Secre
tário da Segurança Pública, visto que não havia
outra autoridade abaixo do Secretário e acima
do Delegado; c) alterar o art. 22, dizendo que
a regra se estende às comarcas contíguas; e d)
aumentar de 10 para 30 dias o prazo para a con
clusão do inquérito, quando preso o indiciado,
e de 30 para 90, se solto estiver, tal como ocorre
na Lei de de Drogas.

Quanto à ação penal, excluir a ação penal
privada propriamente dita e a personalíssima
e ajustar o capítulo de conformidade com a Lei
n. 11.719/2008, substituindo o art. 43 pelo 395 e
revogando os arts. 44, 45 e os demais que digam
respeito à ação privada. Não há por que excluir a
requisição do Ministro da Justiça em certos cri
mes, por exemplo, os cometidos contra a honra
dos Presidentes da República, do Supremo Tri
bunal Federal, do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados e de Chefe de governo estran
geiro. Nesses casos, deve o Ministro da Justiça
aquilatar das vantagens e desvantagens da pro
positura da ação penal. Não fosse a inteligência
e habilidade do Ministro Hermes Lima, quando
da injúria cometida contra João Goulart, pela
oratória incendiária de Carlos Lacerda, talvez
tivéssemos uma convulsão social.

Os capítulos do nosso CPP sobre ação civil
e competência nem sequer devem ser alterados,
salvo para incluir o contido na Súmula 122 do
STJ no inciso IV do art. 78 e dizer, no parágra
fo único do art. 64, que proposta a ação penal
o Juiz do Cível deve sobrestar o andamento da
ação civil até o julgamento da ação penal, para
evitar decisões contrastantes. O capítulo das
Questões Incidentais não merece a menor cen

sura, salvo para acrescentar no art. 117, ao lado
do STF, o STJ e demais Tribunais, e resolver o
problema do conflito de atribuições entre mem
bros do MP, quando integrarem Ministérios Pú
blicos sob a chefia do Procurador-Geral da Repú
blica e Procuradores-Gerais de Justiça. Como se
trata de hipóteses raras, nada impede se atribua
essa função ao STJ com um número bem maior
de Ministros.

As causas que geram o impedimento e sus
peição dos Juízes e membros do Ministério Pú
blico devem ser estendidas aos Delegados de Po
lícia, dando-se nova redação ao art. 107 do CPP.

No capítulo da Prova (arts. 155/250), mantê
lo com a redação dada pelas Leis n. 11.690/2008
e 11.900/2009, com estas alterações: a) cuidar
do reconhecimento fotográfico, exigindo que
a autoridade exiba quatro ou cinco fotografias
de pessoas que guardem certa semelhança com
a pessoa que vai ser reconhecida; b) acrescentar
no corpo do art. 206 “o companheiro” quando
houver união estável; c) estabelecer que as par
tes devem ser notificadas para a audiência de
testemunhas e vítima no juízo deprecado; d) dar
nova redação ao art. 241, excluindo a figura da
Autoridade Policial, em face do inciso XI do art.
5° da Constituição Federal; e) acrescentar no ca
pítulo dos Sujeitos processuais o Defensor Pú
blico; fl estabelecer que o assistente da Acusação
só pode recorrer nos casos de absolvição, impro
núncia, extinção da punibilidade ou rejeição da
denúncia, mesmo porque a razão de ser da sua
admissão no Processo Penal foi para preservar
seu direito à recomposição dos danos emergen
tes do crime. Simples exame das hipóteses em
que se lhe concede legitimidade para recorrer
deixa entrever sua função. Assim também a Sú
mula 208 do STF; g) reservar a prisão especial
para Ministros de Estado, Governadores, Prefei
tos Municipais, membros do Poder Judiciário,
do Ministério Público e Delegados de Polícia,
mesmo porque certos privilégios em nome do
interesse publico não maltratam o principio a
isonomia e, ademais, o convívio com aqueles
que foram investigados, processados e conde
nados não é recomendavel; h) permitir a prisao
preventiva apenas para preservar a instruç O

criminal ou a investigaçao policial e para tom r

eficaz a aplicação da pena; i) revogar o inciso IV
do art. 313.

No capítulo da Liberdade provisória, excluir
os arts. 321 e 322, os incisos II e IV do art. 323 e a
parte final do inciso II do art. 324 (prisão “admi
nistrativa ou militar”), mesmo porque não temos
mais prisão administrativa e a Justiça Militar des
conhece o instituto da fiança... Quanto ao valor
da fiança, é inacreditável que a Comissão Tem
porária de Reforma do Senado se houvesse valido
do salário mínimo para a fixação do quantum, em
afronta à parte final do inciso IV do art. 7° da Lex
Mater, que veda sua vinculação para qualquer
fim. Excepcionalmente, a Suprema Corte dele se
tem valido para efeito de pensão alimentícia.

Expungir do processo todos os institutos
que de há muito foram extintos: a) prisão admi
nistrativa (arts. 3 19/320); b) aplicação provisória
de interdições de direito e medida de segurança
(arts. 373/380); c) excluir os arts. 503/512, hoje
objeto de lei especial; d) excluir os arts. 549/555
(aplicação de medida de segurança por fato não
criminoso); e) substituir os arts. 556/562 por
aqueles que tratam da competência originária
(Leis n. 8.038/90 e 8.658/93). Nesse procedi
mento, após o recebimento da denúncia deve
ser substituído o Ministro ou Desembargador
Relator. Os capítulos sobre sentença e procedi
mentos comum e sumário devem permanecer
tal como estão nos arts. 381/392, já com a sua
nova redação (excluindo-se o 393); os arts. 394
a 405 devem ser mantidos com a redação dada
pela Lei n. 11.719/2008.0 capítulo do Júri deve
ser mantido tal como está na Lei n. 11.689/2008,
com as seguintes alterações: a) quando da con
vocação dos 25 jurados, deverão ser remetidas,
para cada um deles, cópias da pronúncia e do
relatório; b) a idade mínima deve ser de 25 anos;
c) o recrutamento dos jurados deve ser feito da
seguinte forma: o Juiz- Presidente solicita ao
Juiz Eleitoral da respectiva Zona um número
«x” de eleitores, excluindo se os analfabetos e
aqueles que já foram processados, sem prejuízo
de ser investigada a idoneidade de cada um de
les. Explica se: quando o Juiz oficia às entidades
de classe, universidades e outros órgâos, 05 no
mes indicados são de pessoas de alto nível, qua
se todas com formação universitária, elitizando

se o Júri; c) quando das recusas peremptórias,
indagar-se-á por primeiro à Acusação e em
seguida à Defesa. Não se deve deslembrar que
o Júri está no capítulo dos Direitos e Garantias
Fundamentais do Homem; d) na contagem das
cédulas, quando da votação de qualquer quesi
to, se a decisão for unânime, deve o Juiz contar
até a 4a cédula, mantendo se o sigilo do voto; e)
quando do juramento, maltrata o princípio da
soberania, o pedido de julgar de acordo com
as provas dos autos. Como poderiam julgar de
acordo com as provas dos autos se não se debru
çaram sobre eles para uma minudenciosa aná
lise como fazem os Juízes togados? Os jurados
julgam de acordo com a sua íntima convicção.
Se os jurados devessem fundamentar suas deci
sões, aí, sim, não poderiam afastar-se das provas
dos autos. Não é o caso. Se a Constituição qui
sesse que os jurados julgassem de acordo com
provas dos autos, para que serviria o Júri? Por
quê o sigilo do voto? Nem os sábios das Sagra
das Escrituras saberiam responder... Certo que
o atual CPP, permite apelação das decisões do
Júri quando a “decisão é manifestamente con
tra a prova dos autos” (art. 593, III, d), dando a
falsa impressão de que os jurados não podem se
afastar do acervo probatório. Fosse esse o pen
samento do legislador, quando da elaboração do
Projeto que se converteu na Lei n. 263 de feve
reiro de 1948, não teria sentido a regra contida
no § 3° do mesmo artigo, autorizando novo jul
gamento quando a decisão for manifestamente
contrária à prova dos autos e, ao mesmo tempo
adiantando não ser possível segunda apelação
“pelo mesmo motivo”. E não pode por quê? Res
ponde a doutrina: porque o Júri é soberano. Por
que o é no segundo julgamento e não o foi no
primeiro?. Descompasso do legislador...

No capítulo que trata das infrações de menor
potencial ofensivo estabelecer mais três regras:
a) se por acaso o Ministério Público injustifica
damente não formular a proposta, e o autor fato
manifestar ao Juiz seu interesse na celebração do
acordo de submeter-se ao pagamento de multa
ou prestação de serviço, como a jurisdição é in
declinável, deverá o Juiz formular a proposta; b)
quando da homologação do acordo, deve ficar
registrado que seu descumprimento dentro em
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determinado prazo, o invalida cabendo ao Mi
nistério Público ofertar denúncia; c) as causas
de aumento em decorrência de concurso formal
ou material e continuidade delitiva não impe
dem a transação.

O capítulo das Nulidades permanece como
está no Projeto. No capítulo dos Atos e prazos
processuais, estabelecer o critério para a con
tagem do prazo quando fixado em minutos e
hora. Quanto às citações e intimações por man
dado, o prazo se inicia com a sua efetiva juntada,
o mesmo ocorrendo se realizadas por precatória
ou rogatória; neste último caso, que se suspen
da o prazo prescricional. No capítulo do Habeas
Corpus, dois reparos: a) tanto na primeira como
na segunda instâncias o órgão do Ministério Pú
blico deverá dispor de 2 dias para se manifestar
sobre o pedido: b) manter o instituto tal como
está, sob pena de só poder ser impetrado o writ
quando alguém estiver preso ou na iminência de
o ser.... Salvante isso, o CPP, no particular, deve
ficar inalterado.

Não há por que retirar do Júri os crimes co-
nexos. Temos muito bem convivido, desde feve
reiro de 1948, com esse sistema. A perpetuatio
jurisdictionis implica celeridade e economia pro
cessuais. Se o Júri julga o homicídio, por que não
o desacato, a resistência, a lesão grave e outros
quando conexos com aquele, se todos eles esta
vam no mesmo contexto fático? Evidente que
cessada a competência do Tribunal popular, em
face de uma desclassificação, os crimes conexos
passarão para o Juiz-Presidente, ou até mesmo,
após o trânsito em julgado para o Juizado Espe
cial Criminal, que tem sede constitucional.

Se ninguém pode ser julgado senão pelo
Juiz constitucionalmente competente ao tem
po do fato, como está no Projeto, evidente que a
pessoa com direito a foro privativo, se perder o
cargo ou a função, depois de haver praticado a
infração, nem por isso se afasta do seu Juiz na
tural, sob pena de haver contradictio iii adjectis.
Ademais, nesses casos, quando a autoridade não
quiser ser julgada pelo seu Juiz natural, renun
ciará ao cargo... O capítulo da Prova merece
maior reflexão tendo em vista a nossa realidade.
Não há condições para se tomar o depoimento
de uma criança com aquele aparato. Basta seja

ouvida, com uma linguagem educada e serena,
a portas fechadas. Quanto ao recurso em senti
do estrito, louvável sua substituição pelo agravo
de instrumento, mas e preciso que se simplifi
que e não se procure processualizar civilmente
o processo penal. O agravo deve ser interposto
perante o Juiz. Se este o desacolher, remetê-lo-á
ao Tribunal. Caso contrario, se a nova decisão
do Juiz comportar recurso, bastará ao agravado
requerer o simples encaminhamento dos autos
do agravo ao órgão ad quem. O protesto por
novo Júri deve ser mantido em outros termos
(quando a pena imposta for igual ou superior a
25 anos, devendo o novo Júri ser presidido por
outro Juiz, como ao tempo do Império), mesmo
porque umbilicalmente ligado à instituição do
Júri, cuja defesa é plena, e, obviamente, com to
dos os recursos a ela inerentes.

Devemos instituir o duplo grau de jurisdição
sempre que o Juiz singular impuser uma pena
igual ou superior a oito anos. Isso é respeito ao
direito do cidadão.

Não concebemos os 7 jurados, após os deba
tes, reunirem-se a portas fechadas para deliberar
sobre a condenação ou absolvição. Ao tempo do
Império era assim. Mas, àquela época, a Consti
tuição Imperial, nos arts. 151 e 152, nem sequer
dizia quais os crimes que eles poderiam julgar e
muito menos falava em “sigilação da votação”...
Hoje, não. Desde a Constituição de 1946 até a
atual, a sigilação da votação é assegurada aos ju
rados. A inconstitucionalidade da disposição é
visível a olho nu, uma vez que cada um deles fica
sabendo qual a opinião dos demais. Evidente que
se os 7 jurados trocarem ideias a portas fechadas,
o mais instruído ou o mais convincente altera o
julgamento. Seria bom rever o velho filme «Doze
homens e uma sentença”, com Henry Fonda.

Itália, Alemanha, França e Portugual, entre
outros países da Europa, adotam o escabinado:
2 ou 3 Juízes togados e 4 ou 6 Juízes leigos inte
gram o órgão julgador, os quais, após os deba
tes, reúnem-se a portas fechadas para deliberar.
E os autores espanhóis, sarcasticamente, deno
minam essa instituição “Júri tutelado”..., tama
nha a influência dos togados sobre os leigos.
Também na contagem dos votos pertinentes a
qualquer quesito, havendo unanimidade, conta

se até a cédula 4, preservando-se desse modo o
sigilo do voto. Quando do sorteio dos jurados,
no momento da indagação sobre as recusas pe
remptórias, por primeiro indaga-se à Acusação
e em seguida à Defesa. Louvável a abolição da
carta testemunhável, O procedimento do agravo
na hipótese de inadmissão de recursos extraor
dinário e especial, como está no Projeto, agiliza
e muito o andamento desses recursos.

Os procedimentos introduzidos pela Lei n.
11.719/2008 deram ao processo penal uma vita
lidade nunca vista e por isso deve ela ser acolhida
pelo Projeto. Contudo, entendemos, no intuito
exclusivo e único de procurar atualizar o nosso
Código de Processo Penal, devam ser simplifica
dos alguns institutos, deixando o nosso estatuto
processual penal como um instrumento de fácil
manejo, sem perder a modernidade e a eficácia.
Uma lei feita com os pés no chão...
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No dia 02/05/2010, o Superior Tribunal de
Justiça aprovou a edição de 07 (sete) novas sú
mulas em matéria penal. A súmula n° 438 tem o
seguinte enunciado: “É inadmissível a extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão pu
nitiva com fundamento em pena hipotética, in
dependentemente da existência ou sorte do pro
cesso penal”. Versa, portanto, sobre a prescrição
retroativa antecipada ou prescrição pela pena in
perspectiva ou, ainda, prescrição virtual ou pela
pena projetada.

Embora a Lei n° 12.234, de 06/05/2010, tenha
revogado o § 2° do art. 110 do Código Penal, pon
do fim à possibilidade de se reconhecer a chamada
prescrição retroativa, conforme lição de Damásio
Evangelista de Jesus’, sabe-se que tal norma penal
é de direito material e só se aplica a fatos ocorri
dos após o início de sua vigência (art. 5°, XL, da
CF/88). Noutras palavras, ainda é possível o arqui
vamento de inquéritos policiais e mesmo de ações
penais com base na prescrição retroativa.

O instituto da prescrição retroativa ante
cipada ou pela pena in perspectiva não tinha
amparo legal; era uma criação doutrinária e
jurisprudencial, muito aplicada na primeira
instância do Poder Judiciário brasileiro. Na se
gunda instância, por muito tempo se rechaçou
a ideia do reconhecimento antecipado da pres
crição retroativa, mas nos últimos anos várias
Cortes Estaduais e Federais2 passaram a admitir

in artigo intitulado A prescrição retroativa foi extinta?
Disponível em www.blog.damasio.com.br. Acesso em
30 de junho de 2010.
Nessesentido:”PENALEPROCESSUALPENAL.PRES
CRIÇÃO ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA.
PROCESSO NATIMORTO. 1. Deve ser reconhecida a
prescrição de forma antecipada, tendo por referência.
não o fato jurídico da pena aplicada, mas apenas a pena
hipotética ou em perspectiva, quando de logo se sabe.
induvidosamente, que a sentença a ser proferida, se der
pela condenação, não terá nenhuma eficácia. Hipótese
em que, cessando o interesse de agir, de forma intercor

rente, o processo revela se tal como um “natimorto”.
2. Recurso improvido. (RCCR 1997.34.00.026404-6/
DF, Rei. Desembargador Federal Olindo Menezes,
DJ 24.06.2004, p. 12).

“PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA,
EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. 1. A doutrina e a
jurisprudência divergem, quanto à prescrição anteci
pada, predominando, no entanto, a orientação que não
a admite2. A prescrição antecipada evita um proces
so inútil, um trabalho para nada, para chegar se a um
provimento jurisdicional de que nada vale, que de nada
servirá. Desse modo, há de reconhecer se ausência do
interesse de agir.3. Não há lacunas no Direito, a menos
que se tenha o Direito como iei, ou seja, o Direito pu
ramente objetivo. Desse modo, não há falta de amparo
legal para aplicação da prescrição antecipada.4. A dou
trina da plenitude lógica do direito nao pode subsistir
em face da velocidade com que a ciência do direito se
movimenta, de sua força criadora, acompanhando o
progresso e as mudanças das reiaçôes sociais. Seguir
a lei “à risca, quando destoantes das regras contidas
nas próprias relações sociais, seria mutilar a realidade
e ofender a dignidade do espírito humano, porfiosa-
mente empenhado nas penetrações sutis e nos arrojos
de adaptação consciente” (Pontes de Miranda).5. “Se
o Estado não exerceu o direito de punir em tempo so
cialmente eficaz e útil, não convém levar à frente ações
penais fundadas de logo ao compieto insucesso” (Juiz
Oiindo Menezes).6. “O jurista, como o viajante. deve es
tar pronto para o amanhã” (Benjamim Cardozo).” (TRF

1’ REGIÃO. RC 200234000286673. 3’ TURMA..
Relator Des. Federal TOIJRINHO NETO. DJ DATA:
14 1 2005, p. 33).

“Se apos exame minucioso dos autos, o julgador, ao veri
ficar a suposta pena a ser aplicada, mesmo consideran
do todas circunstâncias judiciais desfavoráveis, perceber
que eventual juízo condenatório restaria fulminado pela
prescriçao, não há justificativa para proceder-se a um
complexo exame da ocorréncia, ou não, da conduta cri
minosa, em nítida afronta às finalidades do processo e
em prejuízo do próprio Poder Judiciário, devendo ser re
conhecida, nessa hipótese, a ausência de justa causa para
a ação. 2. Negado provimento ao recurso em sentido es
trito.” (TRF 4’ REGIÃO RECURSO CRIMINAL EM
SENTIDO ESTRITO N° 2003.70.02.003195-9/PR - DJU
22.12,2004, SEÇÃO 2. P. 177, J. 01.12.2004 RELATOR:
DES. FEDERAL WIZ FERNANDO WOWK).

a aplicação de tal instituto justamente porque
seria inócuo prosseguir com um inquérito poli
cial ou uma ação penal se depois houvesse de se
reconhecer a extinção da punibilidade por força
da prescrição retroativa (art. 110, § 2°, do CP).

Não era razoável (e ainda não o é para fatos
ocorridos antes de 06/05/2010) o acionamento
da máquina judiciária para um esforço persecu
tório que, desde logo, sabe se restará inútil. Era
preciso evitar o desperdicio de atividade. Não
tinha sentido o dispêndio de tempo e energias,
se, diante das circunstâncias do caso concreto,
considerando-se a pena em perspectiva ou hi
potética, enxergava se o reconhecimento da
prescrição retroativa na eventualidade de futura
condenação. O reconhecimento antecipado da
prescrição evitava um processo inútil, que não
levaria a nada, prestigiando o princípio consti
tucional da eficiência (art. 37, caput, CF/88).

Quando não se aplica a tese da prescrição
retroativa antecipada nos casos em que ainda é
cabível (ocorridos antes de 06/05/2010), movi
menta-se desnecessariamente a máquina judici
ária e o magistrado, após regular instrução do
feito, deve prolatar uma sentença. Se for conde
natória, deve depois proferir novo decisum para
reconhecer a prescrição retroativa3. Na verda
de, esse procedimento representa dispêndio de
tempo e o emprego inócuo de recursos públicos
para impulsionar um feito criminal em relação
ao qual não há o menor interesse de agir, na me
dida em que eventual condenação será inútil.

A súmula n° 438 do STJ não impede que
se continue a aplicar o instituto da prescrição
retroativa antecipada para os fatos acontecidos
antes da entrada em vigor da Lei n°12.234 2010.
Note-se que o enunciado veda a decretação da
extinção da punibilidade do agente com funda
mento na prescrição pela pena hipotética. Re
almente, não é possível declarar a extinção da
punibilidade do acusado com base nesse funda
mento, pois não existe suporte legal para tanto

3Nesse sentido: “Transitada a sentença condenatória
para a acusação e inexistindo recurso do réu, pode e
deve o juiz proiator da primeira instância pronunciar
se sobre a ocorrência ou não da prescriçao retroativa”
(RT 699/364).

nos artigos 109 e 110 do Código Penal Brasi
leiro. O que se tem feito (e deverá continuar
na hipótese antes referida) é o arquivamento
de inquéritos policiais e a rejeição de denún
cias (e até extinção de ações penais) por falta
de interesse de agir, quando se constatar, com
tranquilidade, a chamada prescrição virtual ou
pela pena em perspectiva, O entendimento ju
risprudencial do STJ, consolidado na súmula
antes mencionada, não obsta que o Ministério
Público e o Juízo avaliem o preenchimento das
condições da ação penal, dentre elas o interes
se de agir (art. 43, III, do CPP). Sobre o tema,
ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO
SCARANCE FERNANDES e AN -

GALHÃES GOMES FILHO ensinam: “No pro
cesso penal, o interesse-necessidade é implícito
em toda a acusação, uma vez que a aplicação
da pena não pode fazer-se senão atr
processo. Já o interesse-adeq -

ação penal condenatória, em que o pedido deve
necessariamente ser a aplicação da sanção pe
nal, sob pena de caracterizar se a ausên -

condição. Pode-se tambem falar no interess -

utilidade, compreendendo a ideia de que o pro
vimento pedido deve ser eficaz: de modo que
faltará interesse de agir quando se verifique
que o provimento condenatório nao poderá ser
aplicado (como, por exemplo, no caso de a de
núncia ou queixa ser oferecida na iminência de
consumar-se a prescrição da pretensão puniti
va. Sem aguardar-se a consumação desta, já se
constata a falta de interesse de agir).”4

A nova súmula do STJ não obstaculiza, em re
lação a fatos ocorridos antes da entrada em vigor
da Lei n° 12.234, de 06/05/2010, o arquivamento
de inquéritos policiais e a rejeição de denúncias
em razão do reconhecimento da prescrição retro
ativa antecipada, virtual ou pela pena in perspec
tiva. A Terceira Seção do Superior Tribu
Justiça fez uma interpretação que despreza o fato
de que a prescrição em comento é consequência
natural da prescrição retroativa e que o âmago da

Reflexões sobre a Súmula n°438 do STJ, que considera inadmissível a
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa antecipada

Juiz federal substituto Flávio da Silva Andrade

4GRINOVER, Ada Pellegrini. FERNANDES. Antônio
Scarance, FILHO, Antônio Magalhâes Gomes. As N
lidades no Processo Penal. 6’ ed. São Paulo: RT, 1998.
p. 65.
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controvérsia reside na falta de uma das condições
da ação penal: o interesse processual. O Tribunal
da Cidadania orientou-se apenas pelas regras de
direito penal acerca da prescrição, olvidando-se
que a matéria envolve aspectos de Direito Proces
sual Penal e até de Direito Administrativo.

Enfim, a prescrição retroativa antecipada,
virtual ou pela pena in perspectiva deve continuar
sendo invocada para se arquivar, por falta de in
teresse de agir, aqueles casos (acontecidos antes
de 06/05/20 10) em que o avanço da persecução
penal redundará em nada por conta do faturo e
inevitável reconhecimento da prescrição. Como
disse o Desembargador Federal OLINDO ME
NEZES, «se o Estado não exerceu o direito de
punir em tempo socialmente eficaz e útil, não
convém levar à frente ações penais fadadas de
logo ao completo insucesso”. (TRF da 1a Região.
RCCR 2002.34.00.028667-3/DF. Voto-vista. Ter
ceira Turma. Publicação: 14/01/2005. DJ: p. 33).

Contextualização e delimitação do
tema

O Senado Federal, em razão do requerimen
to n.° 227, de 2008, aditado pelos requerimentos
n°s 751 e 794, todos de autoria do Senador Re
nato Casagrande, criou uma Comissão de Juris
tas responsável pela elaboração de anteprojeto
de reforma do código de processo penal. Por
meio dos Atos da Presidência do Senado n.°s 11,
17 e 18, de 2008, foram designados os seguin
tes integrantes da referida comissão: Hamilton
Carvalhido (Coordenador); Eugênio Pacelli de
Oliveira (Relator); Antônio Correa; Antônio
Magalhães Gomes Filho; Fabiano Augusto Mar
tins Silveira; Felix Valois Coelho Junior; Jacinto
Nelson de Miranda Coutinho; Sandro Torres
Avelar; e Tito Souza do Amaral.

A justificação base encartada no requeri
mento n.° 227 (07.03.2008), para fins de criação
da dita Comissão de Juristas, foi a seguinte: “O
processo Penal Brasileiro encontra-se regulado
pelo Decreto-Lei n.° 3.931, de 11 de dezembro de
1941. Nos seus sessenta e seis anos de vigência e
apesar das alterações de que tem sido alvo, reve
la-se hoje inadequado às exigências de celeridade
e eficácia, tendo em vista os mais atuais conceitos
e teorias processuais penais que objetivam um
direito processual funcional, instrumental, cuja
decisão seja produzida em prazo razoável(...) A
constituição, portanto, de uma Comissão de Ju
ristas voltada para a construção desse Projeto de
Código de Processo Penal mostra-se oportuna e
necessária para tomar o processo penal mais ágil,
célere, eficaz e justo”.

Louvável a iniciativa do parlamento para,
em síntese, proceder à atualização das normas
processuais penais à nova realidade social/
constitucional e de acordo com a evolução dog
mática do Direito, atualização essa não em re
talhos, com modificações esparsas do código
já existente, mas através de um novo conjunto

Juiz federal substituto Gustavo André Oliveira dos Santos

de normas que, por pressuposto, devem ser har
mônicas entre si. O Código de Processo Penal
vigente, consubstanciado no Decreto-Lei 3.689,
de 03.10.1941, apesar das diversas modificações
legislativas posteriores, carece ser “evoluído”, por
meio de substituição, considerando os fatores
acima citados.

Após a conclusão dos trabalhos da Comis
são, o anteprojeto, bem assim sua exposição de
motivos, fora encaminhado ao Presidente do
Senado, Senador José Sarney. Em decorrência
da subscrição pelo Presidente do Senado, o an
teprojeto transformou se no Projeto de Lei n.°
156 de 2009.

Várias são as inovações procedimentais
contidas no projeto. Dentre tais modificações,
cito duas que trarão, caso aprovadas pelo par
lamento, drásticas mudanças na prática proces
sual penal: a) o estabelecimento do denominado
“Juiz das Garantias”, responsável pelo controle
da legalidade da investigação criminal e pela
salvaguarda dos direitos individuais cuja fran
quia tenha sido reservada à autorização previa
do Poder Judiciário. Entendo que o nome dado
pelo projeto é equivocado. Todo e qualquer juiz
é necessariamente responsável pela garantia da
legalidade e dos direitos individuais, quando
chamado a decidir em qualquer momento do
trâmite processual, seja durante a fase de inves
tigação criminal, seja durante o processo. O ter
mo “Juiz das Garantias” é redundante, pois não
há juiz que não seja garante. A tentativa de se
estabelecer uma correlação tópica entre a exis
tência de um juiz de garantias e a fase investiga
tória parte de premissa errônea; b) limitação do
poder instrutório do juiz, pois ao magistrado so
mente será possível, antes de proferir a senten
ça, esclarecer dúvida sobre a prova produzida,
observando-se o disposto no art. 4° do projeto,
que preceitua: “O processo penal terá estrutura
acusatória, nos limites definidos neste Código, ve

Da iniciativa probatória do juiz no processo penal: conformação
onstitucional e paralelo entre o art. 156 do CPP e a nova sistemática

prevista no Projeto de Lei n. 156/2009
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dada a iniciativa do juiz na fase de investigação e
a substituição da atua çâoprobató ria do órgão da
acusação”. Trataremos no presente artigo sobre
este segundo ponto.

Sobre a questão, estabelece o Projeto de Lei
n.° 156/2009:

Art. 162. As provas serem produzidas pe
las partes.

Parágrafo único. Será facultado ao juiz,
antes de proferir a sentença, esclarecer dú
vida sobre a prova produzida, observado o
disposto no art. 4°.

Art. 4°. O processo penal terá estrutura
acusatoria, nos limites definidos neste Có
digo, vedada a iniciativa do juiz na fase de
investigação e a substituição da atuação
probatória do órgão da acusação.

2 Sistemática vigente — art. 156 do CPP
O Código vigente, no seu artigo 156, com

redação dada pela Lei n.° 11.690/08, estabelece
que a prova da alegação incumbirá a quem a fi
zer, sendo, porém, facultado ao juiz de oficio:

1 ordenar, mesmo antes de iniciada a
açao penal, a produção antecipada de pro
vas consideradas urgentes e relevantes,
observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida;
II — determinar, no curso da instrução, ou
antes de proferir sentença, a realização de
diligências para dirimir dúvida sobre ponto
relevante.

A redação originária do art. 156 preceituava
que: “A prova da alegação incumbirá a quem afizer;
mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de
proferir sentença, determinar, de oficio, diligências
para dirimir dúvida sobre ponto relevante’~

A disposição atual, assim como a antiga fa
zia, confere ao juiz poder de determinar a pro
dução de provas no processo penal. A diferença
é que a atual disposição permite ao juiz ordenar
a produção de prova ainda na fase pré-proces
sual, sendo, pois, mais abrangente. Após análise
dos sistemas processuais, trataremos da consti
tucionalidade de tal dispositivo.

3 Sistemas processuais

O Processo Penal, de acordo com os prin
cípios de conformação ou filosofia de atuaçao
adotados pelo ordenamento jurídico, pode as
sumir nuanças distintas para o alcance de sua
finalidade última: julgamento definitivo relativo
a determinado fato criminoso. Pode se enten
der sistema processual penal como o conjunto
de princípios e regras que regem a filosofia de
atuação do aparato estatal no desenrolar da per
secução penal em juízo. Os sistemas de proces
so penal também são conhecidos como tipos de
processo penal.

Na evolução do processo penal surgiram,
basicamente, três tipos de sistemas: inquisitivo~
acusatório; misto.

3.1 Sistema inquistivo

Segundo Mirabete1, as raízes do sistema in
quisitorial estão fincadas no Direito Romano,
quando se permitiu ao juiz iniciar o processo
de oficio, durante a fase do Imperito. Durante
a Idade Média, pelo direito canônico, o siste
ma inquisitivo desenvolveu-se e ganhou força,
sendo utilizado em todo o continente europeu.
Ante os novos ideários da Revolução Francesa,
tal sistema passou a sofrer declínio.

Referido sistema possui como característica
básica a concentração dos poderes e faculdades
processuais (funções) no órgão julgador, assu
mindo este, também, o papel da acusação e de
defesa. Essa concentração de poderes, atenta
Marcos Alexandre Coelho Zilli2, tem correlação
histórica com as próprias estruturas políticas
onde o sistema era adotado, geralmente Estados
absolutistas. Não há ampla defesa ou contradi
tório, considerando a concentração das tarefas
(acusação e defesa) na figura do juiz, sendo o réu
apenas objeto do processo, sem nenhuma ga
rantia constitucional/legal. Outra característica
do sistema inquisitivo é o sigilo do processo, que
se desenvolve por modo escrito e por impulso

‘Processo Penal. 13’ Edição. São Paulo: Editora Atlas
S.A, 2002. pg. 40.

A iniciativa Instrutória do Juiz no Processo Penal. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. pg. 38.

oficial. Nessa sistemática, a confissão é conside
rada a “rainha das provas” (existência do sistema
de prova “tarifada”), sendo que, historicamente,
na busca por tal prova, legitimava-se inclusive a
prática da tortura.

Sobre tal sistema, Paulo Rangel cita referência
tórica bastante interessante:

Para que o leitor possa ter uma idéia do
que significa um processo regido pelo sis
tema inquisitivo na época da inquisição
religiosa, transcrevemos um trecho do
processo contra Joana D’Arc, instaurado
em 21 de fevereiro de 1431, na França. Fei
ta a acusação pelo Bispo francês Cauchon,
que exercia a função de juiz, foi dada a
Joana a oportunidade de escolher seus de
fensores entre os próprios acusadores. Os
autores Natale Benazzi e Matteo D’Amico
trancrevem a solução encontrada:

«Agora só resta a Joana a possibilidade de
apelar à benevolência dos juízes. O texto
da acusação está pronto e será lido e re
batido durante longos dias. A donzela só
pode ter como defensores os seus próprios
acusadores: a pior situação para qualquer
acusado. Ela decide defender-se sozinha.
(sem grifos no original O Livro Negro da
Inquisiçao: A Reconstituição dos Grandes
Processos, Lisboa: Âncora, 2001, p. 65)”~.

3.2 Sistema acusatório

Originou-se na Grécia e Roma antigas com o
estabelecimento de uma acusação oficial, permi
tindo-se, em certos casos, a iniciativa da vítima.
Ganhou mais espaço após a Revolução Francesa.

A principal característica do sistema acu
satório é a separação das funções de investigar,
acusar, defender e julgar. O Estado-Juiz não
mais concentra as funções precípuas da perse
cução penal. O processo, em tal sistema, é pau
tado pelo contraditório, pela ampla defesa (com
igualdade entre as partes) e pela imparcialidade
do órgâo julgador, sendo, também, público. O

Direito Processual Penal. 17’ Edição. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2010. pg. 52.

princípio da oralidade é outro ponto que se des
taca no sistema acusatório.

O sistema acusatório, diferentemente do in
quisitivo, pressupõe a existência de relação pro
cessual, com a existência de três partes perfeita
mente distintas: órgão acusador; réu; julgador.

No que tange à forma de apreciação da pro
va, adota-se em tal sistema a vertente do livre
convencimento motivado (persuasão racional).

3.3 Sistema misto

Como o próprio nome diz, é uma mescla dos
dois anteriores, sendo caracterizado pela existên
cia de uma fase de instrução, com diretrizes in
quisitivas, e de uma fase de julgamento, havendo
nesta uma predominància do sistema acusatório.
Também é conhecido como sistema acusatório
formal. Ensina Mirabete: ‘~..é constituído de uma
instrução inquistiva (de investigação preliminar
e instrução preparatória) e de um posterior juízo
contraditório (de julgamento). Embora as primei
ras regras desse processo fossem introduzidas com
as reformas da Ordenança Criminal de Luiz XIX
(1670), a reforma radical foi operada com o Code
d’Instrutction Criminelle de 1808, na época de Na
poleão, espalhando se pela Europa Continental no
século XIX. É ainda o sistema utilizado em vários
países da Europa e até da América Latina (Vene
zuela). No direito contemporâneo, o sistema misto
combina elementos acusatórios e inquisitivos em
maior ou menor medida, segundo o ordenamen
to processual local e se subdivide em duas orien
tações, segundo a predominância na segunda fase
do procedimento escrito ou oral, o que, até hoje e
matéria de discussão’4.

A fase preliminar também é presidida por
um juiz, que possui a natureza mais de um in
vestigador. A fase investigatória já é processo,
vez que conduzida pelo Poder Judiciário. Tal
fase na Espanha e na França é nominada de «jui
zado de instrução”. Não coincide com o Inque
rito Policial pátrio, vez que este é procedimento
de natureza jurídica administrativa, presidido
por Delegado de Polícia, cabendo ao juiz tão so

4Processo Penal. 13’ Edição. São Paulo: Editora Atlas
S.A, 2002. pg. 41.
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mente tutelar as liberdades públicas, bem como
apreciar os pedidos sobre os quais somente o
Poder Judiciário pode analisar, visto que lhe
foram reservadas determinadas questões (ex:
decretação de prisão preventiva ou temporária;
interceptação telefônica).

4 Do sistema vigente no ordenamento
jurídico brasileiro e proposta de uma
interpretação conforme a constituição
do art. 156 do Código de Processo
Penal

A Constituição Federal de 1988 consagra
vários princípios e regras caracterizadores do
sistema acusatório: devido processo legal; contra
ditório e ampla defesa; imparcialidade do magis
trado; separação entre o órgâo acusador e o jul
gador. Em razão disso, parte da doutrina afirma
que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o
sistema acusatório. Outros doutrinadores, con
siderando a normatização infranconstitucional,
entendem que o sistema adotado no Brasil é o
misto, sendo elencado, para tanto, basicamente
dois fundamentos: existência de inquérito poli
cial na fase pré-processual, de natureza inquisiti
va, como configurador do sistema misto; existên
cia de determinados poderes atribuídos aos juízes
no CPP de natureza inquisitiva.

Inicialmente tenho por impertinente o ar
gumento da existência do Inquérito Policial
como indicador da vigência do sistema misto.
Conforme já apontado supra, a fase preliminar
do sistema misto é caracterizada por ser presi
dida por um juiz, já existindo processo judicial,
o que não ocorre no Inquérito Policial, por ser
procedimento administrativo. Além disso, no
Inquérito Policial o juiz não realiza diligências
investigatórias pessoalmente, cabendo tais ativi
dades à polícia judiciária, sendo que no sistema
misto, na fase preliminar, o próprio juiz colhe os
elementos indiciários.

Sobre qual sistema atualmente vige no Bra
sil, vale à pena transcrever o raciocínio desen
volvido por Guilherme de Souza Nucci5:

Manual de Processo Penal e Execução Penal. & edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. pg 117.

O sistema adotado no Brasil, embora não
oficialmente, é o misto. Registremos desde
logo que há dois enfoques: o constitucional
e o processual. Em outras palavras, se fos
semos seguir exclusivamente o disposto na
Constituição Federal, poderíamos até dizer
que nosso sistema é acusatório (no texto
constitucional encontramos os princípios
que regem o sistema acusatório). Ocorre
que nosso processo penal (procedimento,
recursos, provas, etc.) é regido por Código
específico, que data de 1941, elaborado em
nítida ótica inquisitiva (encontramos no
CPP muitos princípios regentes do sistema
inquisitivo, como veremos a seguir).
Logo, não há como negar que o encontro dos
dois lados da moeda (Constituição e CPP)
resultou no hibridismo que temos hoje. Sem
duvida que se trata de um sistema complica
do, pois é resultado de um Código de forte
alma inquisitiva, iluminado por uma Cons
tituição Federal imantada pelos princípios
democráticos do sistema acusatório.

Conclui referido autor que o sistema vigente
no Brasil seria o misto ou «inquisitivo garantista

Geraldo Prado, após paralelo entre a filoso
fia constitucional sobre o tema e a linha traçad
na legislação infraconstitucional, defende que:
“Porém, se notarmos o concreto estatuto jurídico
dos sujeitos processuais e a dinâmica que entrela
ça todos estes sujeitos, de acordo com as posições
predominantes nos tribunais (principalmente,
mas não com exclusividade no Supremo Tribu
nal Federal), não nos restará outra alternativa
salvo admitir, lamentavelmente, que prevalece,
no Brasil, a teoria da aparência acusatória”5.

O fato de a Constituição Federal encampar
características do sistema acusatório não impe
de, por si só, que a legislação inferior estabeleça
pontos de natureza inquisitiva, desde que tais
normas sejam compatíveis com a Constituição
ou possuam, pelo menos, uma interpretação
possível conforme a Constituição. É dizer, nem
todas as regras de natureza dita inquisitiva são
inconstitucionais, ou mesmo, em determinados

6Sistema Acusatório. A Conformidade onstitucion
da Leis Processuais Penais. 3’ edição. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2005. pg 195.

casos, há a possibilidade de ser dada uma inter
pretação conforme a constituição a determinada
regra tida por inquisitiva. Ressalte-se, ademais,
que o texto constitucional não estabeleceu ex
pressamente qual seria o grau do princípio acu
satório (puro ou mitigado), apenas tendo agasa
lhado determinadas normas caracterizadoras de
tal sistema.

No ponto relativo à possibilidade de iniciati
va probatória por parte do juiz, em nenhum mo
mento a Constituição Federal consigna expressa-
mente que, pelo fato de se segregar a atividade de
acusação e de julgar, não poderia o juiz determi
nar prova de oficio em qualquer situação.

Também o fato de a Constituição prever a
eparação da função acusatória do poder de jul

gar não redunda automaticamente na conclusão
de que o juiz estaria impedido de determinar
prova de oficio no processo penal, sob o funda
mento de suposta ofensa ao sistema acusatório.
Referido sistema, conforme já visto supra, tem
como uma de suas características principais a
retirada da esfera do juiz da função de acusar,
centralização essa existente no sistema inquisi
tivo. Concluir que tal característica impediria o
juiz de determinar prova de ofício em qualquer
situação seria um equívoco.

Bem explica Marcos Alexandre Coelho Zilli:
«Do exposto, vê se que o reconhecimento de uma
iniciativa instrutória do julgador, nos moldes
aqui delineados, não é incompatível com um sis
tema processual de índole acusatória, desde que
seja este caracterizado, apenas, pela outorga das
funções de julgar e acusar a dqerentes órgãos. Ao
contrário, a função jurisdicional em um Estado
de Direito supõe que a aplicação do ordenamen
to seja efetuada deforma correta e apropriada, o
que exige, quando necessário (vale dizer quando
as partesprocessuaisfracassam nesta tarefa) uma
iniciativa instrutória deflagrada pelo julgador a
ser devidamente acompanhada pelas partes. Nes
tes estritos limites, não haverá violação às carac

risticas essenciais do sistema acusatório, tam
uco aproximação com o sistema inquistorio”.

A iniciativa instrutória do Juiz no Processo Penal. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. pg. 124.

Nesta quadra, cabe relembrar que o ônus da
prova (ônus probandi) é um encargo direciona
do às partes, pois são estas que possuem inte
resse em demonstrar a existência ou as circuns
tâncias de determinado fato alegado. Exemplo:
cabe à parte acusadora a prova da materialida
de delitiva e da autoria, bem como de possíveis
qualificadoras ou agravantes; já o réu possui o
ônus de provar os elementos que componham
a tese de defesa, como causas que excluam a an
tijuridicidade, culpabilidade ou punibilidade,
dentre outros.

No entanto, a legislação, conforme transcri
ção supra, permite ao juiz a iniciativa na deter
minação de certa prova quando houver dúvida
sobre ponto relevante. Também é possível ao
magistrado ordenar a produção antecipada de
provas consideradas urgentes e relevantes, in
clusive durante a fase anterior à ação penal.

A fase instrutória no processo penal visa re
constituir ou certificar, da forma mais fidedigna
possível, os fatos relevantes para a resolução do
litígio, visando dar ao juiz os elementos necessá
rios para a formação da sua convicção.

Principalmente na persecução Penal, onde
os direitos são indisponíveis (direito de punir
versus direito à liberdade) e por evidência mais
caros do que na esfera cível, o estabelecimento
de meios suficientes à busca da propalada “ver
dade real” motivou o legislador a criar norma
permitindo ao magistrado determinar, de ofi
cio, a produção de provas.

Por óbvio que o alcance de uma “verdade
real” ou “material” é um ideário, pois a unica
verdade construída e efetivamente demonstrada
é aquela espelhada na prova dos autos, que pode
rá ou não refletir o que no mundo dos fatos efe
tivamente aconteceu. A verdade real é um mito,
uma utopia, pois sempre a realidade construída
dentro do processo será relativa (juízo de proba
bilidade), mas, no campo do ideal, tal verdade
relativa deve aproximar-se o máximo possível da
verdade materiaL Admitindo-se como possível
a hipótese da Física de se criar uma “máquina
do tempo” e no dia em que a ciência estiver tão
evoluía a ponto de permitir a sua criação, a ver
dade real deixaria de ser m
fatos criminosos poderiam ser reconstituídos de
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forma espelhada perante o órgão julgador. En
quanto esse tempo não chega, se é que chegará,
devemos nos contentar com a verdade fria dos
autos, das provas coligidas.

Também a busca pela verdade material não
pode servir como fator legitimador de qualquer
prática inquisitorial, contrária diretamente à
Constituição/Leis ou passível de tisnar a impar
cialidade do órgão julgador. Há que se interpre
tar a norma atinente à iniciativa instrutória do
juiz nesta perspectiva.

Sobre a distinção entre verdade processual
e material, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
Alencar ensinam: “Em sede penal, portanto, onde
os interesses em jogo são indisponíveis, caberia ao
julgador ser intransigente com meras especulações
ou liações quanto aosfatos, para que se reconstrua
nos autos o que realmente aconteceu quando da
ocorrência do delito. Nesta lógica, a verdade for
mal seria a verdade dos autos, ao passo que a ver
dade material lhe seria antecedente, é a verdade
empírica, vinculada aos fatos, à realidade”~.

Guilherme Souza Nucci doutrina: “A atua
ção de oficio do juiz, na colheita da prova, é uma
decorrência natural dos princípios da verdade
real e do impulso oficial. Em homenagem à ver
dade real, que necessita prevalecer no processo
penal, deve o magistrado determinar a produção
das provas que entender pertinentes e razoáveis
para apurar ofato criminoso. Não deve ter a pre
ocupação de beneficiar, com isso, a acusação ou a
defesa, mas única e tão somente atingir a verda
de. O impulso oficial também é princípio presente
no processo, fazendo com que o juiz provoque o
andamento do feito, até final decisão, queiram
as partes ou não. O procedimento legal deve ser
seguido à risca, designando-se as audiências pre
vistas em lei e atingido o momento culminante
do processo, que a é a prolação da sentença”°.

Julio Fabrini Mirabete também aviva que a
possibilidade de o juiz determinar a produção de
prova, em casos de dúvida, reduz consideravel
mente o campo de incertezas no processo penal e

~ de Direito Processual Penal. 4’ edição. Salvador:
Editora Jus PODIVM, 2010. pg: 366.
Manual de Processo Penal e Execução Penal. 6’ edição:
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. pg: 390.

facilita a busca da verdade real. Ressalta, outros
sim, que tal atividade possui caráter supletivo’0.

Fernando Capez’’ também assevera que
essa faculdade concedida ao juiz é supletiva,
devendo, pois, ser comedida, nesse sentido, sua
atuação. Entende que somente em casos excep
cionais, quando a dúvida persistir no espírito
do magistrado é que seria possível a iniciativa
probatória do órgão julgador. Assevera, ainda,
que essa pesquisa probatória a ser efetivada pelo
juiz deve restringir-se a uma área de atuação
por ele delimitada, com ofim de evitar a quebra
da imparcialidade. Por fim, doutrina o referido
professor que na segunda instância o princípio
da verdade real só prevalece desde que a prova
resultante não implique violação ao princípio da
reformatio in pejus, quando houver recurso ex
clusivo da acusação.

Os já citados Nestor Távora e Rosmar Ro
drigues Alencar’2 advertem que o juiz não pode
substituir-se à atuação das partes na produção
probatória, sendo a possibilidade conferida ao
magistrado de natureza tão somente comple
mentar ou secundária à das partes, sob pena
quebra da imparcialidade.

Por sua vez, parte da doutrina defende qu
a busca por uma verdade material não poderia
servir como fator justificador da iniciativa pr
batória do juiz. Eugênio Pacelli de Oliveira, p
exemplo, critica a justificação da atividade pro
batória supletiva e substitutiva por parte do juiz
com base na verdade real. O maior mal causado
por esse denominado princípio da verdade real,
na concepção do referido autor, talvez tenha
sido a disseminação de uma cultura inquisitiva.
Compreende, ainda, que essa possibilidade con
ferida ao juiz não mais persiste após a Consti
tuiçao de 1988, dada a adoção do sistema acusa
tório, «...a igualdade, a par conditio (paridade de
armas), o contraditório e ampla defesa, bem como
a imparcialidade, de convicção e de atuação, do

‘° Processo Penal. 13’ Edição. São Paulo: Editora Atlas

S.A, 2002. pg 265.

Curso de Processo Penal. 17~ Edição. São Paulo: Edito
ra Saraiva, 2010. pgs. 378/379.
Curso de Direito Processual Penal. 4’ edição. Salvador:
Editora Jus PODIVM, 2010. pg: 366/367.

juiz..”3. Da mesma forma, Paulo Rangel entende
que numa estrutura acusatória (art. 129, 1, da CF)
não há espaço para o magistrado determinar ex
officio a colheita de determinada prova’4.

A jurisprudência majoritária, no entanto,
tem reconhecido a validade constitucional da
norma que permite ao magistrado determinar a
produção de prova de ofício. Cito, por exemplo,
os seguintes julgados do STJ e dos Tribunais Re
gionais Federais:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRIN
cIpio DO PROMOTOR NATURAL.
VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÃN
ClÃ. OCORRÊNCIA. PRINCIPIO DO
JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCOR
RÊNCIA. DENÚNCIA. CRIMES SOCIE
TÁRIOS E COLETIVOS. IMPUTAÇÃO
GENÉRICA. POSSIBILIDADE. OITIVA
DE TESTEMUNHAS DETERMINADA
EX OFFICIO PELO MAGISTRADO. IM
PEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.

1. Não se conhece de habeas corpus que
tem por motivação questão estranha ao
acórdão impugnado, pena de usurpação
de competência.

2. Não há falar em violação do princípio
do juiz natural com a simples especializa
ção de competência, eis que nao se con
fundem juízo de exceção e juízo especiali
zado. 3. A denúncia, à luz do disposto no
artigo 41 do Código de Processo Penal,
deve conter a descrição do fato crimino
so, com todas as suas circunstâncias e,
por conseqüência, no caso de concurso de
agentes, a definição da conduta de cada
autor ou participe.

4. É firme o entendimento doutrinário
e jurisprudencial no sentido de que, em
faltando à Acusação Pública, no ensejo
do oferecimento da denúncia, elementos
bastantes ao rigoroso atendimento do seu
estatuto formal (Código de Processo Pe
nal, artigo 41), principalmente nos casos
de crime coletivo ou societário, é válida a

“Curso de Processo Penal. 13’ Edição. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2010. pg: 346.

~ Direito Processual Penal. 17’ Edição. Rio de Janeiro:

Editora Lumen Juris, 2010.pg. 495.

imputação genérica do fato-crime, sem
particularização das condutas dos agentes,
co autores e partícipes, admitindo, como
admite, a lei processual penal que as omis
sões da acusatória inicial possam ser supri
das a todo tempo antes da sentença final
(Código de Processo Penal, artigo 569).

5. Não há falar, à luz das normas insertas
nos artigos 156 e 502, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, em impedimen
ti, de magistrado que, na busca da verdade
real, determina, ex officio, a oitiva de tes
tem unhas.
6. Ordem parcialmente conheci
da e, nessa extensão, denegada.
(HC 200301917655, HAMILTON CAR
VALHIDO, STJ SEXTA TURMA,
09/10/2006).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR-
PUS. PRISÃO PREVENTIVA. MATE
RIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS
DE AUTORIA. GARANTIA DA OR
DEM PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. LI
BERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO
EXPRESSA. INTERCEPTAÇÃO TELE
FÓNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
PROVA LÍCITA. PROVA EMPRESTA
DA. ADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCI
MENTO MOTIVADO. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO JUS
TIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS E
TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA RA
ZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Para a decretação da prisão preventiva
é necessária a existência da materialidade
delitiva, indícios suficientes de autoria e de
pelo menos um dos fundamentos previs
tos no artigo 312 do Código de Processo
Penal - garantia da ordem pública, conve
niência da instrução criminal ou aplicação
da lei penal.

2. Em se tratando de crime de tráfico de
drogas, cuja pior conseqüência é o risco
que encerra à saúde pública, por isso que,
além de causar dependência física e psí
quica e toda a sorte de tragédias q
advém, potencializa a violência existente
nas áreas urbanas do País, em face do sig
nificante apelo financeiro da «mercadoria”
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no submundo do crime, exsurge cristalina
a necessidade de ser garantida a ordem pú
blica mediante o aprisionamento do agen
te, como forma de proteger a sociedade.

3. Os crimes previstos nos artigos 33, “ca
put”, ~ 1°, e 34 a 37, da Lei n. 11.343/2006, a
teor de seu artigo 44, “são inafiançáveis e in
suscetíveis de ‘sursis’, graça, indulto, anistia
e liberdade provisória, vedada a conversao
de suas penas em restritivas de direito”.

4. A Lei n. 11.343 2006 e especial, não se
mostrando plausivel a tese de que foi der-
rogada pela Lei n. 11.464 2007. Proceden
tes do STJ e do STF.

5. A interceptação telefônica, para fins
de prova em investigaçao criminal ou
em instrução processual penal, quando
devidamente autorizada e com obser
vância do regramento previsto na Lei n.
9.296/1996, constitui prova lícita e, como
tal, não gera nulidade.

6. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência
admitem, no processo criminal, o uso de
provas extraídas de outros processos (prova
emprestada), desde que produzidas legal
mente e que seja garantido às partes o neces
sário contraditório. Precedente do STJ.

7. Ocorrendo a decretação da prisão pre
ventiva como conseqüência do desdobra
mento de investigação realizada a partir
de interceptações telefônicas devidamente
autorizadas por outro juiz, não há que se
cogitar de nulidade por vício na prova.

8. Pode o juiz, “no curso da instrução ou
antes de proferir sentença, determinar, de
oficio, diligências para dirimir dúvida so
bre ponto relevante” (CPP, artigo 156),
como também para sanar nulidade ou
suprir falta com vistas ao esclarecimento
da causa. Aplicação do princípio do livre
convencimento motivado ou da busca da
verdade real.

9. Inexiste constrangimento ilegal se o
excesso de prazo para o término da ins
trução criminal justifica-se pelas próprias
peculiaridades e complexidade do proces
so, decorrentes da pluraridade de corréus,
testemunhas e da colheita de elementos de
prova tidos por indispensáveis. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade. 10. Caso
em que o paciente é acusado de planejar e
monitorar, de dentro do presídio em que se

encontra preso em virtude de outro crime,
a realização de crime de tráfico internacio~
nal de drogas. Presença de materialidade
delitiva e de robustos indícios de autoria.
Manutenção da prisão com base da garan
tia da ordem pública em face de reitera
ção criminosa e de ter o paciente perso
nalidade voltada para prática de crime.
(HC 200901000404717, DESEMBAR
GADOR FEDERAL MÁRIO CËSAR
RIBEIRO, TRF1 - QUARTA TURMA,
02/10/2009).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO —

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
— LEI No 8.212/91, ART. 95, “D”— PRO
DUÇÃO DE PROVAS DETERMINA
ÇÃO PELO MAGISTRADO ANTES DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA — IM
POSSIBILIDADE — ERROR IN PROCE
DENDO.

1- Da regra do art. 156, do CPP, infere-se
que há possibilidade do Juiz determinar,
de oficio a produção de provas que entenda
relevantes ao esclarecimento da verdade em
face dos elementos probatórios existentes nos
autos, de molde a dar efetividade ao princí
pio da verdade real, bem como ao da digni
dade da pessoa humana (art. 1’, III, CF).

2 Por outro lado, adota o Código de Pro
cesso Penal o sistema misto, acusatório e in
quisitório para suprir a deficiência do feito,
com escopo de se configurarem as provas
necessárias ao real esclarecimento da situa
ção fático-jurídica delineada nos autos.

3- Ocorre, no entanto, que tal intervenção
jurisdicional só é viável, após o recebi
mento da denúncia, diante dos termos do
preceito legalmente invocado, sob pena de
Judiciário se arvorar a qualidade de parte,
o que compromete o princípio do Juiz na
tural em sua vertente de imparcialidade.

4- Em suma, é plenamente admissível que
o magistrado possa, em função da busca
da verdade real, diligenciar no sentido de
obter elementos probatórios a resguardar
a correção de sua decisão, em virtude do
princípio da instrução, e visando proteger
a figura do réu, todavia, tal desempenho
só deverá acontecer, deforma usual, após
o recebimento da denúncia, quando aquele
passará a ser o presidente do processo.

5 Assim, em se tratando de um error in
procedendo, a solução mais adequada é re
conhecer a nulidade de decisão, abrindo
se oportunidade para que o Juízo mono
crático, diante do conjunto probatório que
instrui a peça vestibular acusatória, decida
como for de direito, sendo inadequada a
determinação da produção de provas nes
ta etapa procedimental.

6 Recurso conhecido e parcialmen
te provido para decretando a nulida
de da decisão objurgada, determinar ao
Juízo monocrático que receba ou re
jeite a denúncia, como for de direito.
(RCCR 199902010598665, Desembar
gador Federal ROGERIO CARVALHO,
TRP2 QUARTA TURMA, 12/09/2000).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR
PUS. TESTEMUNHA DO JUÍZO. P0
DERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. IN
QUIRIÇÃO NECESSÁRIA. VERDADE
REAL. NULIDADE INEXISTENTE.

1.0 artigo 209 do Código de Processo Pe
nal permite ao juiz determinar, de oficio, a
inquirição de pessoas não arroladas, pelas
partes, como testemunhas.

2. Na busca da verdade real, o juiz pos
sui poderes de iniciativa probatória, sem
que isso importe violação ao dever de im
parcialidade. 3. As regras atinentes ao
ônus da prova devem ser aplicadas so
mente quando inexistirem caminhos
instrutórios viáveis. 4. Ordem denegada.
(HC 200903000252919, JUIZ NELTON
DOS SANTOS, TRF3 - SEGUNDA TUR
MA, 21/01/2010).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR
PUS. INICIATIVA PROBATÓRIA DO
JUIZ. PERMISSÃO DO ARTIGO 156 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO
HÁ QUE SE FALAR NO TRANCAMEN
TO DAS AÇÕES PENAIS. CADA UMA
DAS DENÚNCIAS FOI INSTRUÍDA
COM CÓPIA DE TODO O PROCESSA
DO. TRANSCRIÇÃO/DEGRAVAÇÃO
INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE.
MATERIAL Ã DISPOSIÇÃO DA DEFE
SA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFI
GURADO. ORDEM DENEGADA.

- O artigo 156 do Código de Processo Pe
nal, permite que o juiz determine, de oficio,

diligências que considere relevantes, quan
to mais fazer juntar aos autos documentos
que entenda pertinentes para o deslinde
da causa. Lembre-se que no processo penal
prevalece sempre o Princípio da Verdade
Real.

II - Não obstante, nota-se que foram junta
das aos autos apenas cópias de peças pro
duzidas durante a investigação criminal,
não se tratando, assim, de determinação
de produção de provas inexistentes.

III - Cada uma das denúncias foi instru
ída com cópia de todo o processado, não
havendo que se falar em trancamento das
ações penais por não se fazerem acompa
nhar do inquérito policial.

IV Quanto às interceptações telefônicas,
observe-se que, se não houve degravação
integral é porque ou este ato se tornou dis
pensável no seu todo, ou porque se tornou
inviável do ponto de vista prático.

VI - A lei admite a interceptação sem de-
gravação integral, mencionando que deve
rá haver um resumo das operações reali
zadas. No presente caso, foram acostadas
ao processo as transcrições que serviram
de base à denúncia. Desta feita, assegurou-
se ao paciente o conhecimento de todas as
provas e imputações contra ele lançadas.
(Precedente do Tribunal Pleno do STF).

VII Sem embargo, observe-se que a de
fesa teve acesso a todo o material desde a
deflagração da operação, sendo que o pa
ciente teve oportunidade de ouvir os áu
dios que considerou pertinentes.

VIII A realização da degravação integral,
in casu, resultaria em procrastinar inde
finidamente o andamento da ação penal,
dando azo à ocorrência da prescrição.

IX Excesso de prazo não caracterizado.
No presente caso, a demanda de tempo
excessiva na instrução é justificável, na
medida em que circunstâncias excepcio
nais causaram este retardo, como a plura
lidade de réus, a gravidade e a complexi
dade dos fatos apurados. X - Por fim, cabe
ponderar que grande parte das alegações
trazidas pelos impetrantes, neste writ, de
veriam ser resguardadas para o momento
da instrução criminal, mais apropriado,
evitando-se transformar a via singela do
habeas corpus em via de instrução pie
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na (o que é estranho à sua própria na
tureza), desviando-se, pois, a finalidade
histórica deste importante instrumento
constitucional. XI - Ordem denegada.
(HC 200703000977243, JUIZ COTRIM
GUIMARÁES, TRF3 - SEGUNDA TUR
MA, 30/04/2009).
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ROL DE TESTEMUNHAS. MOMENTO
APROPRIADO. PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA. OFENSA. PRODUÇÃO DE PRO
VAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. PRIN
CÍP1O DA VERDADE REAL LIMITES.
1. No processo penal, as testemunhas de
vem ser arroladas, sob pena de preclusão,
na ocasião do oferecimento da denúncia e
da apresentação da defesa prévia. É facul
tado ao juiz a oitiva de testigos não mdi
cados pelas partes nas hipóteses previstas
no art. 209 do CPP. Ressalvados estes ca
sos, a decisão do magistrado que defere a
produção de prova testemunhal requerida
pelo parquet após encerrada a instrução
criminal, sem qualquer justificativa plau
sível para o requerimento extemporâneo,
ofende ao princípio da ampla defesa, ao
permitir que a acusação se manifestasse
nos autos depois da defesa.
2. É permitido ao julgador, à luz do prin
cípio da verdade real que norteia o pro
cesso penal, ordenar, de oficio, a realiza
ção de diligências essenciais à elucidação
dos fatos apurados. Porém, tal liberali
dade de produção de provas pelo magis
trado é supletiva e, portanto, comedida
sua atividade, devendo estar assentada
em decisão devidamente fundamentada.
(HC 200704000228947, PAULO AFONSO
BRUM VAZ, TRF4 - OITAVA TURMA,
22/08/2007).

PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO
PELOS CRIMES DE FAVORECIMEN
TO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 228,
PARÁGRAFOS 2° E 3° DO CP) E TRÁ
FICO DE MULHERES (ART. 231 DO
CP). INDEFERIMENTO DA OITIVA DE
TESTEMUNHAS RESIDENTES NO EX
TERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROMOÇÃO DE OFÍCIO DE NOVAS DI
LIGÉNCIAS. ART. 156, II DO CPP. SEN
TENÇA ANULADA.

1. Apelação contra sentença que condenou
a ré a 32 (trinta e dois) anos de reclusão e
multa pela prática, em concurso material,
dos crimes de favorecimento da prostituição
e trafico de mulheres (art. 228, parágrafos 2°
e 3° e art. 231 do CP) contra duas supostas
vitimas brasileiras. Alegação de cerceamen
to de defesa e, no mérito, de inexistência de
autoria e insuficiência de provas.
II. É sabido que o arrolamento de teste
munhas em locais de difícil acesso ou no
exterior serve, por vezes, como meio para
retardar a instrução ou ensejar futuros pe
didos de nulidade. Todavia, a mera loca
lização no exterior não é motivo suficien
te para indeferir a oitiva de todo o rol de
testemunhas de defesa, mormente quando
residentes na mesma cidade da ré (Llanes

Espanha), na qual o suposto crime teria
sido consumado, ao menos em parte.
III. “Não se compreende na atuação do
convencimento judicial o antecipado ju
ízo de desvalor da prova testemunhal a
justificar o seu indeferimento, quando
o propósito indicado e correspectivo re
querimento regular não estejam a apon
tar evidência de que se cuida de prova
despicienda” (TRF/4’ Região, Correição
Parcial n° 200704000278914/RS, Sétima
Turma, ReI. Amaury Chaves de Athayde,
DJ 07/11/2007).
IV. O art. 156, II do CPP permite a deter
minação, de oficio, de diligências por parte
do juiz. Caso em que se revela conveniente
a requisição de informações sobre outros
processos em trâmite na Justiça Federal e
a busca de cooperação internacional entre
Brasil e Espanha para o compartilhamento
de dados sobre a rede de prostituição in
ternacional identificada em Llanes, objeti
vando a apuração da verdade real sobre a
conduta da ré, ora apelante.

V. Necessária consideração da vigência, por
força do Decreto n°6.681 de 08/12/2008, de
Acordo de Cooperação em Matéria Penal
entre a República Federativa do Brasil e o
Reino de Espanha, com vistas à agilização
das diligências processuais a serem reque
ridas pelo juízo de 1° grau.
VI. Apelação parcialmente provida,
para anular a sentença e determinar
a reabertura da instrução probatóra.

(ACR 200481000061580, Desembargador
Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5
Quarta Turma, 28/05/2009).

Tenho que o art. 156,11, do CPP, estabelece
a possibilidade de o juiz agir de oficio tão so
mente para suplementar complementar a inicia
tiva instrutória das partes, visando dirimir dú
vida sobre ponto relevante, consubstanciando
uma atividade de “apuramento fático”, termo
este utilizado por Marcos Zilli. A dúvida a ser
esclarecida, em outros termos, deve recair sobre
fato que já objeto de prova, requerida por uma
das partes, mas que não foi suficiente a esclare
cer o ponto em questão ou, ainda, na hipótese de
não ter sido possível produzir uma determinada
prova anteriormente postulada. Nestas situações
o juiz não estaria substituindo nem a acusação
nem a defesa, tendo em conta que sobre o pon
to duvidoso já havia incidido prova requerida
ou, ao menos, houve a tentativa de se produzir
uma determinada prova também requerida por
uma das partes. No primeiro caso, por exemplo,
pode ocorrer a situação de um determinado lau
do pericial, requerido pela acusação e produzido
em juízo, deixar dúvidas sobre ponto relevante.
Independentemente de este ponto favorecer a
acusação ou a defesa, poderia o juízo, de oficio,
determinar a realização de nova perícia para es
clarecimento da incerteza.

Essa vertente interpretativa tem como base dois
fundamentos que se somam: a busca por uma reali
dade construída nos autos mais próxima possível da
realidade fática (juízo de probabffidade/verossimi
lhança); o princípio do impulso oficial. A proximi
dade da realidade processual (verdade processual)
da realidade (ática (verdade material) será maior,
num juízo de probabilidade, caso seja assegurado ao
magistrado essa possibffidade de atuação. Claro que
não se está asseverando a possibilidade de se certifi
car a coincidência efetiva entre o documentado no
processo e o mundo dos fatos, mas o espelhamen
to dessas duas realidades (processual x fática) terá

chance de ser mais fidedigna com o estabelecimento
de mecanismo que permita ao magistrado suple

mentar/complementar a atividade das partes com
base, também, no impulso oficial.

Pela mesma razão, não há como especular a
perda da imparcialidade do magistrado que su

plementa a atividade probatória requerida pelas
partes, no caso de permanência de dúvida. Ade
mais, considerando a obrigação de o juiz funda
mentar as decisões judiciais, através de uma per
suasão racional, ele estaria atrelado ao resultado
da prova produzida, na verdade de todo o con
junto probatório, não havendo espaços para pos
sível direcionamento por parte do magistrado.

Ao contrário, dada a atuação somente em
caráter suplementar, não seria possível ao ma
gistrado, em regra, com base no art. 156, II,
do CPP, determinar a produção de prova para
elucidação de ponto sobre o qual nenhuma das
partes tivesse requerido a materialização no
processo de prova para tanto. Em tal situação,
não havendo iniciativa das partes sobre deter
minado ponto, aplicar-se-ia a consequência me
rente ao ônus da prova. Não há que se falar, no
caso, na ocorrência de dúvida sobre a existência
do fato, pois a partir do momento que não há a
iniciativa por uma das partes, o fato é tido sim
plesmente como não comprovado. Entretanto,
na hipótese de as provas produzidas e relativas
a determinados pontos/fatos indicarem que a
alegação da defesa concernente a outro ponto/
fato é verossímil, mesmo quando não houvesse
iniciativa da defesa, entendo que o magistrado
poder determinar de oficio a produção de pro
va sobre o ponto, em respeito ao princípio da
presunção de inocência. No caso de o conjunto
probatório indicar que determinado ponto não
provado — sobre o qual não houve requerimento
de produção probatória por parte da acusação

não haveria possibilidade de atuação do ma
gistrado, aplicando-se, no caso, o princípio do
in dubiopro reu.

De tudo até aqui exposto, condenso enten
dimento pessoal sobre a questão: a) interpretan
do-se o art. 156, II, do CPP em conformidade
com a Constituição, entendo que o magistrado
pode ordenar de oficio a produção de nova pro
va ou repetir prova já produzida quando simul
taneamente: a. 1) existir dúvida sobre ponto/fato
alegado por uma das partes; a.2) tenha havido
iniciativa por qualquer uma das partes, com
conseqüente produção probatória anterior so
bre o ponto/fato, mas a prova até então produzi
da deixou dúvidas sobre o ponto; ou no caso de
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não ser mais possível a comprovação de um fato
através de determinado meio de prova requerido
por uma das partes, podendo o juiz, na hipótese
de ser possível a comprovação por outro meio de
prova, determinar a realização dessa espécie de
prova; b) não será possível ao juiz ordenar prova
de oficio quando não houver qualquer iniciativa
por parte da acusação sobre ponto sobre o qual
lhe favoreça, considerando o princípio do in
dubio pro reu. Ressalte-se que mesmo quando o
ônus recair sobre a acusação, ocorrendo as hipó
teses elencadas na letra “a” acima, poderá o juiz
suplementar a atividade da acusação, determi
nando produção de prova esclarecedora, tendo
em conta que o órgão acusador não permaneceu
inerte (prova requerida e produzida não escla
recedora ou tipo de prova não mais passível de
produção, sendo possível outro meio de prova
para demonstração do mesmo fato); c) mesmo
nao havendo iniciativa da defesa no que concer
ne à produção de elemento de convicção sobre
ponto que lhe interessa, poderá o juiz determi
nar a produção da prova de ofício, haja vista o
princípio da presunção de inocência; d) por ób
vio que a nova prova determinada de ofício pelo
juiz deve ser submetida ao contraditório.

Quanto ao inciso 1 do art. 156, introduzido
pela Lei n.° 11.690/08 e que estabelece a possibi
lidade de determinação de antecipação de pro
vas de ofício pelo magistrado, mesmo antes de
iniciada a ação penal, compreendo que se tra
ta, na verdade, de um poder geral de cautela do
julgador, não havendo que se falar em incons
titucionalidade, tendo em conta que a atuação
e reservada para casos excepcionais (urgência e
relevância), observando-se, ainda, a adequação
e proporcionalidade da medida.

5 Conclusão: da sistemática antevista no
Projeto de Lei n.° 156/2009; questão de
opção legislativa

Novamente transcrevo, no que interessa ao

presente estudo, a redação do Projeto de Lei n.°
156/2009:

Art. 162. As provas serem produzidas pe
las partes.

Paragrafo único. Será facultado ao juiz,
antes de proferir a sentença, esclarecer dú
vida sobre a prova produzida, observado o
disposto no art. 40•

Art. 4°. O processo penal terá estrutura
acusatória, nos limites definidos neste Có
digo, vedada a iniciativa do juiz na fase de
investigação e a substituição da atuação
probatória do órgão da acusação.

Numa interpretação sistematica, tenho que
o artigo 162 mantém a possibilidade de o juiz
determinar prova de ofício, para esclarecimento
de dúvida sobre a prova produzida e desde que
o esclarecimento da dúvida tenha como benefi
ciário a defesa, dado o principio acusatório. Não
seria mais possível ao magistrado suplementar a
iniciativa probatória da acusação numa das hi
póteses possíveis atualmente e considerando o
entendimento esposado no tópico anterior.

Veja se que o projeto fala em “prova pro
duzida”, razão pela qual pressupõe a existência
de requerimento anterior por uma das partes.
Numa interpretação literal, poder-se-ia enten
der que o juiz não teria como ordenar prova de
oficio na hipótese de inércia total da defesa, no
que tange à iniciativa da produção probatória.
Acontece que em razão do princípio de presun
ção de inocência, na mesma linha do já esposado
no tópico anterior, deve o magistrado, no caso
de dúvida sobre um fato alegado pela defesa, de
terminar prova de ofício, mesmo que esta não
tenha requerido a produção anterior, inexistin
do, assim, a denominada «prova produzida” do
art. 162, parágrafo único, do Projeto de Lei.

O projeto de Código de Processo Penal visa
estreitar aproximar a legislação infraconstitucio
nal com os ditames constitucionais. Apesar de,
conforme já visto anteriormente, ser possível in
terpretação conforme a Constituição do artigo 156
do CPP vigente, a iniciativa parlamentar tende a
estabelecer um sistema acusatório mais puro.

É questão de opção legislativa. O Congresso
Nacional, caso aprove a referida iniciativa legis
lativa, optará por um sistema acusatório mais
íntegro, em detrimento de um sistema misto,
atualmente existente e com interpretação cons
titucional possível, onde há uma maior partici
pação do magistrado na gestão da prova dentro

do Processo Penal. Resta saber, mesmo se trans
formado em Lei, se o Poder Judiciário seguirá
irrestritamente a nova disposição ou dará inter
pretação temperada do novo dispositivo relativo
à iniciativa probatória do magistrado.

Nesta senda, considerando que a questão
funda-se, no seu âmago, na restrição ou não dos
poderes instrutórios do juiz, calha transcrever
lição de Inocêncio Mártires Coelho’5, na obra
conjunta com Gilmar Ferreira Mendes e Paulo
Gustavo Gonet Branco, ao ponderar:

Em síntese, se todas essas pílulas de tran
qüilizante epistemológico não forem su
ficientes para acalmar os adversários da
criação judicial do direito, mesmo assim
eles poderão ficar sossegados, pois se al
gum poder ainda se faz temido e, por isso,
deve ser controlado, esse não é, certa
mente, o poder do juiz democrático, que
desfruta da confiança de Alexander Ha
milton, mas o do monarca despótico, que
assustava Charles de Secondat, o barão de
La Bréde et de Montesquieu...
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II Jornada de Direito Processua ena

O presente artigo tem como mote as dis
cussões travadas durante a II Jornada de Direito
Processual Penal da Escola de Magistratura Fe
deral da P Região, que tratou da reforma do Cá
digo de Processo Penal, capitaneada pelo Pro
jeto de Lei 156/09, de autoria do Senador José
Sarney, já aprovado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça do Senado.

Destaco, para fins de análise, a alteração
empreendida pelo parágrafo primeiro, do art.
95, in verbis:

Art. 95. Considera-se praticada em detri
mento dos interesses da União, autarquias e
empresas públicas, além das hipóteses expressa
mente previstas em lei, a infração penal lesiva a
bens ou recursos que, por lei ou por contrato,
estejam sob administração gestão ou fiscaliza
ção destas entidades.

5 1° Inclui-se na competência jurisdicional
federal a infração penal que tenha por funda
mento a disputa sobre direitos indígenas, ou
quando praticada por índio (gr~fei).

Observa-se, inicialmente, que tal disposi
tivo, longe de repetir, em sede infraconstitu
cional, o inciso XI, do art. 1091, da CF, tratou,
também, de inovar, dispondo que compete aos
juizes federais julgar todo crime praticado por
índio, sem estabelecer, como o faz a Constitui
ção Federal, qualquer relação de conexão com a
“disputa sobre direitos indígenas”.

Como bem sintetiza Eugênio Paceili de Oli
veira “para que se tenha atraída a competência
da Justiça Federal em delitos envolvendo indíge
nas, seja como vítima, seja como autores, o que
deve ser posto em relevo é a existência ou não de
disputa sobre direitos indígenas. Por isso, tanto
o assassinato de um índio quanto um homicídio

‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
a disputa sobre direitos indígenas.

Juiz federal substituto Heleno Bicalho

praticado por um índio não serão, em regra, da
competência do tribunal do Júri Federal.

E arremata: “porém, se a morte ocorrer em
razão de disputa de direito de terras ocupadas por
índio, por exemplo, a competência será da Justiça
Federal. O mesmo ocorrerá, como é óbvio, na hi
pótese de extermínio de população indígena pelo
só fato de sua existência, ainda que de poucos de
seus membros. Aqui, além do fato se tratar de do
direito à vida, cuida se também da caracterização
do genocídio, crime de natureza internacional”

De fato, contrariamente ao se propõe o 5 1°
do art. 95, do projeto de Lei n° 156/09, já aprovado
pela CCJ do Senado, a competência da Justiça Fe
deral, em casos envolvendo silvícolas, somente se
firma se presente o litígio, a disputa sobre direitos
indígenas. Aliás, outro não é o entendimento su
mulado pelo STJ, no enunciado de n° 140: “Com
pete à justiça estadual processar e julgar crime em
que indígena figure como autor ou vítima”

1-lá que se registrar, no entanto, a existência
de precedentes importantes em sentido contrá
rio no âmbito do STF, os quais, na essência, con
ferem interpretação mais extensiva ao art. 231,
da CF, in verbis:

Art. 231. Sâo reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, cren
ças e tradições, e os direitos originários so
bre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá las, prot ger
e fazer respeitar todos os seus bens.

Destaco, a este respeito, o recurso extraordi
nário n° 192.743-0, de relatoria do Ministro Fran
cisco Rezek, que bem sintetiza tal entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CON
FLITO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍ
DIO. CRIME PRATICADO CONTRA SIL
VÍCOLA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.

1 A Constituição Federal, em seu art. 231,
impõe à União o dever de preservar as po
pulações indígenas, preservando, sem or

dem de preferência, mas na realidade exis
tencial, sua cultura, sua terra, sua vida.

2 Sendo a vida tutelada pela União, é com
petente a Justiça Federal para julgar o feito,
não estando a Justiça Estadual, na ordem
constitucional, legitimada a conhecer das
infrações penais cometidas por ou contra
silvícolas. Recurso Conhecido e provido.

A propósito, trago à colação excertos extra
ídos do voto condutor do aludido acórdão, que
cita, inicialmente, trabalho doutrinário do ex-
procurador Geral da República Cláudio Fonteles:

ora, como dissemos antes, porque o art.
231, caput, da CF, “impõe a União o de
ver de preservar as populações indígenas,
preservando, sem ordem de preferência,
mas, na realidade existencial do conjunto,
sua cultura, sua terra, sua vida”, e porque
o mc. IX do art. 109 da mesma Carta, que
o primeiro operacionaliza, marca na Justi
ça Federal de 1° grau a competência juris
dicional para as contendas sobre direitos
indígenas, a Justiça Estadual não mais está
legitimada a conhecer das infrações penais
cometidas por ou contra índios.

Sem sobressaltos, à luz do novo texto cons
titucional é de estabelecer nova orientação
jurisdicional sobre tais assuntos criminais

prossegue, aduzindo que:

o art. 109, inciso XI, estabelece que “aos
juízes federais compete processar e julgar
a disputa sobre direitos indígenas”. Não é
questão, a meu ver, de dar interpretação ex
tensiva a esse dispositivo. Ê questão de lê-lo
rigorosamente como nele se contém. Fala
se aqui em disputa, e todo processo o e.
Sobre direitos indígenas, e todos os direitos
(a começar pelo direito à vida) que possa
ter uma comunidade indígena ou um indio
em particular estão sob essa rubrica. De tal
sorte que aquilo que à primeira abordagem
alguém poderia apontar como interpreta
ção ampliativa do inciso Xl do art. 109, na
verdade não é mais do que uma interpre
tação atenta ao propósito do constituinte,
mas, sobretudo, obediente à literalidade da
norma, ao que significa disputa e ao que
significam direitos indígenas.

Tenho, todavia, que o art. 231, da CF, não
comporta ampliação de tal natureza, de modo
a firmar a competência da Justiça Federal em
todas as infrações penais atentatórias à vida
dos silvícolas.

Primeiro, porque cuida o aludido dispositi
vo da tutela que a Constituição Federal cometeu
à União, no que toca a proteção do costumes,
tradições e direitos dos índios, posto que nao
adaptados à civilização, tutela esta de natureza
civil, conforme se observa do art. 7° e 8°, da Lei
6.00 1/73, in verbis:

Art. 7. Os índios e as comunidades indí
genas ainda não integrados à comunhão
nacional ficam sujeitos ao regime tutelar
estabelecido nesta Lei.

§1° Ao regime tutelar estabelecido nesta
Lei aplicam se, no que couber, os princí
pios e normas da tutela de direito comum,
independendo, todavia, o exercício da tu
tela da especialização de bens imóveis em
hipoteca legal, bem como da prestação de
cauçao real ou fidejussória.

§2°- Incumbe a tutela à União, que a exer
cerá através do competente órgão federal
de assistência aos silvícolas.

Art. 8. São nulos os atos praticados entre
o índio não integrado e qualquer pessoa
estranha à comunidade indígena quando
não tenha havido assistência do órgão tu
telar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra
deste artigo no caso em que o índio revele
consciência e conhecimento do ato prati
cado, desde que não lhe seja prejudicial, e
da extensão dos seus efeitos.

Segundo, porque a prevalecer o raciocínio
esposado no aludido acórdão, no sentido de que
o art. 231, da CF, deva ser interpretado de for
ma ampla, a Justiça Federal acabaria por exercer,
com exclusividade, a competência criminal, vez
que o dever do Estado, no que diz respeito a se
gurança pública, é extensível a todos, aí incluídos
os índios.

Note-se, neste sentido, que o Supremo Tri
bunal Federal, em recente julgamento pelo ple
no, não dissentiu de tal entendimento, confor
me se observa do aresto a seguir colacionado:

Competência da Justiça Federal nos crimes praticados por índio.
Inovações na reforma do Código de Processo Penal
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COMPETÊNCIA CRIMINAL. Conflito.
Crime praticado por silvícola, contra ou
tro índio, no interior de reserva indígena.
Disputa sobre direitos indígenas como
motivação do delito. Inexisténcia. Feito da
competência da Justiça Comum. Recurso
improvido.Votos vencidos. Precedentes.
Exame. Inteligência do art. 109, incisos IV
e XI, da CF.

A competência pena! da Justiça Federal,
objeto do alcance do disposto no art. 109,
XI, da Constituição da República, só se de
sata quando a acusação seja de genocídio,
ou quando, na ocasião ou motivação de
outro delito de que seja índio o agente ou a
vítima, tenha havido disputa sobre direitos
indígenas, não bastando seja aquele impu
tado a silvícola, nem que este lhe seja ví
tima e, tampouco, que haja sido praticado
dentro de reserva indígena. (RE 419.582-3,
DJU 03/08/2006).

Conforme voto do Ministro Cezar Peluso,
relator do acórdão em epígrafe, a competência
será da Justiça Federal somente quando forem
veiculadas questões ligadas aos elementos da
cultura indígena e aos direitos dos indígenas,
não abarcado delitos isolados praticados sem
nenhum envolvimento com a comunidade indí
gena, tendo concluído o Ministro, ao final, que
“o delito comum cometido por índio contra índio
ou contra um terceiro que não envolva nada que
diga singularmente respeito a sua condição de in
dígena, não guarda essa especificidade que recla
ma da Constituição a tute!a peculiar prevista no
art. 231, nem a competência do art. 109, XI”

Mas não é só.
Como cediço, a competência da Justiça Fe

deral, por ter sede constitucional (art. 109), não
pode ser ampliada por lei ordinária, como ten
ciona o art.95 do Projeto de Lei.156/09. Aliás, o
STF já se posicionou neste sentido, quando do
julgamento da ADI 2.473/DF, ReI. Mm. Néri da
Silveira, DJU 07/11/2003.

Conclusão

Por estas razões, não temos dúvida em
concluir que a alteração proposta pelo § 1°, do
art.95, do Projeto de Lei n° 156/09, a par de con
trariar entendimento já consolidado no âmbito

do STJ e STF, padece de inconstitucionalidade
formal, haja vista pretender, através de lei ordi
naria, incluir nova hipótese de competência da
Justiça Federal, que tem sede constitucional.
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A Constituição veda, de forma expressa, a
btenção de prova por meios ilícitos no proces

so (art. 50, LVI), tutelando, assim, o direito fun
damental ao devido processo legal.

Objetivando dar aplicabilidade ao citado dis
positivo constitucional, o art. 164 do Anteprojeto
prescreve que “são inadmissíveis as provas obti

das, direta ou indiretamente, por meios ilícitos.
Não há dúvida de que o referido dispositivo

ajusta-se ao art. 50, LVI, da Constituição Federal

de 1988.
No entanto, a opção que o legislador está

prestes a concretizar, embora se revista de cons
titucionalidade, acaba por fechar as portas ou
dificultar, sobremaneira, a possibilidade de se
admitir no processo penal a prova ilícita pro

societatis, inclusive a prova ilícita por derivação,
cujo ingresso vem sendo permitido, em situa
ções excepcionais, por força de construção dou
trinária e jurisprudencial.

Ao se referir, no plano da regra comando
que se orienta sobre a lógica do tudo ou nada —, à
inadmissibilidade da obtenção, direta ou indire
ta, da prova por meio ilícito, o texto do anteproje
to parece deixar claro que, mesmo a prova ilícita
derivada, não mais teria o ingresso admitido no

processo.
Cumpre esclarecer, desde logo, que não se está

a defender, neste breve estudo, posicionamento no

sentido da admissibilidade da prova ilícita por de
rivação, mas, apenas, a possibilidade de se realizar
juízo de ponderação entre princípios e valores tu
telados na Constituição para admiti-la, em hipó
teses excepcionais, quando a solução adequada e
justa do caso concreto assim o exigir.

Como regra, a prova ilícita derivada não é
permitida no processo, tendo o Supremo Tri
bunal Federal adotado a conhecida teoria dos
frutos da árvore envenenada, oriunda do direito
norte americano (fruits ofpoisonous tree).

Essa orientação doutrinária vem sendo,
contudo, mitigada pela jurisprudência dos Tri
bunais Superiores, quando, diante de entre
choque de valores igualmente consagrados na
Constituição, houver a necessidade de se atri
buir prevalência a um direito fundamental em

relação a outro.
A propósito, salientam Gilmar Mendes,

Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo
Gonet Branco que a doutrina americana dos
frutos da árvore envenenada

tem sido objeto de mitigação em razao
de o seu alargamento ter o condão de pro
duzir um quadro de impunidade, tendo
em vista que, em alguns casos, toda a per
secução penal restará obstada pelo simples
fato de que o conhecimento inicial da in
fração de seu por meios ilícitos.

Arrematam os autores:

Daí falar-se em existência de prova autõ
nomas (independent sources) e em desco
bertas inevitáveis (inevitable Discovery)
como exceções à proibição ao uso da pro
va derivada da prova ilícita.

Portanto, nem sempre a existência de pro
va ilícita determinará a contaminação ime
diata de todas as outras provas constantes
do processo, devendo ser verificada, no
caso concreto, a configuração da derivação
por ilicitude. Aqui também assume rele
vância peculiar a aplicação do princípio da
proporcionalidade em concreto

A prova ilícita por derivaçao é a oriunda de
outra ilicitamente colhida.

Reflexões sobre a prova ilícita no Anteprojeto do Código de Processo
Penal e sobre a opção pela inadmissibilidade da prova ilícita por

derivação
Juiz federal substituto Henrique Gouveia da Cunha

MENDES, Gilmar Perreira. Curso de direito constitucio
nal Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Co
elho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 3 ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 644.
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No direito norte americano, calcado e cons
truído normativamente na riqueza dos prece
dentes jurisprudenciais, há exceções à teoria dos
frutos da árvore envenenada, conforme salienta
José Carlos Barbosa Moreira. Exemplo disso é
o do agente policial que procedeu de boa-fé, ig
norando a circunstância que lhe tornava ilegí
tima a atuação (cuida-se da chamada the good
faith exception); ou “quando o vício de origem
é ‘purgado’ por subseqüente ato voluntário do
réu, que, por exemplo, reitera sponte sua decla
ração constante de confissão ilicitamente obtida
(purged taint)”; em hipóteses nas quais se tem
acesso à prova por meio legal, independente do
viciado (independet source); ou ainda quando se
demonstrar que o elemento probatorio colhido
ilicitamente seria inevitavelmente descoberto
por meios legais (inevitable discovery) 2~

No Brasil, a norma do artigo 5°, LVI, da
Constituição, não prevê, necessariamente, a
contaminação das provas ilícitas por derivação,
embora a orientação jurisprudencial seja predo
minante nesse sentido.

A propósito, Ada Pellegrini Grinover sus
tenta que a ilicitude da prova se transmite a tudo
o que dela advier, sendo inadmissíveis as provas
obtidas por derivação no nosso sistema consti
tucional por ferir direitos fundamentais.

Para a aludida autora, “na posição mais
sensível às garantias da pessoa humana, e con
seqüentemente mais intransigente com os prin
cípios e normas constitucionais, a ilicitude da
obtenção da prova transmite-se às provas de
rivadas, que são assim igualmente banidas do
processo”3.

Todavia, conforme decidiu o Supremo Tri
bunal Federal “inexiste no sistema constitucional
direitos ou garantias que se revistam de caráter ab
soluto, mesmo porque razões de relevante interes

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O processo penal
norte-americano e sua influência. Revista do Ministé
rio Público do Estado do Rio de Janeiro, n. 12, jul./dez.
2000.

GRINOVER, Ada Pelegrini; GOMES FILHO, Antônio
Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nu
lidades no processo penal. 2 ed. São Paul: Malheiros,
1992,p. 114.

se público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que
excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgão
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais ou coletivas, desde que respeitados os
termos estabelecidos pela própria Constituição”
(STF, MS n. 23.4521RJ, Plenário, ReI. Mi Celso
de MelIo, DJU 12/05/2000).

Como bem salienta Alexandre de Morais:

Os direitos humanos fundamentais não
podem ser utilizados como um verdadeiro
escudo protetivo da prática de atividades
ilícitas, nem tampouco como argumento
para afastamento ou diminuição da res
ponsabilidade civil ou penal por atos cri
minosos, sob pena de total consagração ao
desrespeito a um verdadeiro Estado de Di
reito. Os direitos e garantias fundamentais
consagrados pela Constituição Federal,
portanto, não são ilimitados, uma vez que
encontram seus limites nos demais direitos
igualmente consagrados pela Carta Magna
(princípio da relatividade ou convivência
das liberdades públicas)4.

Necessário salientar, como elemento de
ponderação, à luz do magistério de Luiz Carlos
Cáffaro, a dificuldade de produção probatória
suficiente e adequada nos casos de crimes pra
ticados por organizações criminosas:

Tal modelo de criminalidade, estrutura
do em sólidas bases empresariais — o que
pressupôe organicidade e permanência —

implica no reconhecimento de uma bem
urdida pirâmide funcional, do alto da qual
os “executivos do crime” comandam as
ações de seus asseclas menores e onde a
prévia divisão de atividades, em que cada
agente desempenha o seu papel, dificulta
sobremaneira o trabalho da Justiça que,
dificilmente consegue atingir e punir os
responsáveis direitos pelo crime, com da
ros reflexos no crescimento da impunida
de. Essa privilegiada classe de criminoso
logra obter, em face de sua maior capaci
dade delitiva, superlativa proteção contra
a produção de provas de sua culpa. Sob tal

4MORAES, Alexandre de. Direitos humanosfundamen
tais 3 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 46 47.

aspecto, note-se que a obtenção de prova
da “gerência” desse tipo de “negócio” é do
lorosa e isto porque os asseclas inferiores,
na maioria das vezes, assumem a culpa e
se calam em relação aos seus “protetores”,
cientes da penalidade imposta àqueles que
“falam demais”: a pena capital!

Barbosa Moreira, nessa mesma perspectiva,

ao criticar a orientação doutrinária que somente
admite a prova ilícita em favor da defesa, brin
da-nos com preciosa lição:

Se a defesa — à diferença da acusação —

fica isenta do veto à utilização de provas
ilegalmente obtidas, não será essa dispa
ridade de tratamento incompatível com o
princípio, também de nível constitucional,
da igualdade das partes? Quiçá se respon
da que, bem vistas as coisas, é sempre mais
cômoda a posição da acusação, porque
os órgãos de repressão penal dispõem de
maiores e melhores recursos que o réu. Em
tal perspectiva, ao favorecer a atuação da
defesa no campo probatório, não obstante
posta em xeque a igualdade formal, se esta
rá tratando de restabelecer entre as partes a
igualdade substancial. O raciocínio é hábil,
e, em condições normais, dificilmente se
contestará a premissa da superioridade de
armas da acusação. Pode suceder, no en
tanto, que ela deixe de refletir a realidade
em situações de expansão e fortalecimento
da criminalidade organizada, como tantas
que enfrentam as sociedades contemporâ
neas. É fora de dúvida que atualmente, no
Brasil, certos traficantes de drogas estao
muito mais bem armados que a polícia e,
provavelmente, não lhes será mais dificil
que a ela, nem lhes suscitara maiores es
crúpulos, munir-se de provas por meios
ilegais. Exemplo óbvio é da coação de teste
munhas nas zonas controladas pelo narco
tráfico: nem passa pela cabeça de ninguem
a hipótese de que algum morador da area
declare à polícia, ou em juízo, algo diferen
te do que lhe houver ordenado o ‘podero
so chePao’ local Seja como for, o essencial

5CÁFFARO, Luís Carlos. O Ministério Público e o cri
me organizado. Revista do Ministério Publico do Esta
do do Rio de Janeiro. N. 1 jan./jun. 1995, p. 108 109.

aqui é pôr em realce o caráter relativo que
por força se tem atribuir ao princípio cons
titucional atinente à inadmissibilidade das
provas ilicitamente adquiridas.6

De fato, quando se está diante da concreti
zação de direitos fundamentais, na entrega da
prestação jurisdicional, não há como se afastar o
exercício de ponderação entre princípios e valo
res constitucionais, no caso concreto, deixando
a decisão concernente à prevalência de um ou
outro valor entregue apenas ao legislador, no
plano dogmático.

Com efeito, a questão de saber qual ou quais
direitos fúndamentais merecem maior peso em re
lação a outro direito, também fundamental, e tipi
camente de ponderação, à luz do principio da pro
porcionalidade e da razoabiidade, não podendo,
repita-se, ficar a cargo do exclusivo do legislador.

Roberto Alexy figura entre os que susten
tam que a verificação de direitos fundamentais
é uma questão de ponderação de argumentos
em casos concretos a ser realizada na decisaoju
dicial calcada em fundamentação racional que
viabilize o seu controle

Diverge dessa orientação Müller, para quem,
em apertada síntese, o conteudo dos direitos fun
damentais resulta de exame realizado no plano
dogmático, cabendo ao interprete identificá-lo
na norma tal como posta no sistema juridico ~.

Do quanto vem sendo exposto até aqui, en
tendo revelar-se viável, em situações excepcio
nais, que uma prova obtida ilicitamente converta-
se em lícita por força do exercício de ponderação
entre valores constitucionais no caso concreto, à
luz do princípio da proporcionalidade.

Aliás, por força do princípio da presunçao
de inocência, a prova violadora de direitos fun
damentais de terceiros, exclusivamente para fa

6MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituiçao e as
provas ilicitamente obtidas. Revista do Ministério Pu
blico do Estado do Rio de Janeiro, n. 04, 1996, p. 105
106.
ALEXY, Robert. Teoria dos direitosfundamentais. Tra
dução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros
Editores, 2008.

MOLLER, Friedrich. Métodos de
Constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999.
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vorecer o réu, tem sido admitida, justificando-se
essa orientação no citado princípio.

A Corte Supremajá se pronunciou, em mais
de uma oportunidade, no sentido da licitude da
gravação de conversa telefônica, realizada por
um dos interlocutores, sem o conhecimento do
outro, quando há investida criminosa deste últi
mo, revelando-se sem razoabilidade a discussão
de que há ofensa do direito à privacidade daque
le que pratica infração penal.

Nesse sentido, assentou o STF no Habeas
Corpus 74.678/SP, relatado pelo Mm. Moreira
Alves, a seguinte orientação:

Utilização de gravação de conversa telefô
nica feita por terceiro com a autorização
de um dos interlocutores sem o conhe
cimento 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 prati
cando crime , é ela, por via de conseqü
ência, lícita e, também conseqüentemente,
essa gravação não pode ser tida como pro
va ilícita, para invocar-se o artigo 5°, LVI,
da Constituição com fundamento em que
houve violação da intimidade (art. 5°, X,
da Carta Magna). Habeas corpus indeferi
do (STF, HC n. 74.678/SP, P Turma, ReI.
Mm. Moreira Alves, DJU 15/07/1997)

O Superior Tribunal de Justiça vem deci
dindo nesse passo:

As liberdades públicas não podem ser
utilizadas como um verdadeiro escudo
protetivo da prática de atividades ilícitas,
tampouco como argumento para afasta
mento ou diminuição da responsabilida
de civil ou penal por atos criminosos, sob
pena de total consagração ao desrespeito
a um verdadeiro Estado de Direito. Dessa
forma, aqueles que, ao praticarem atos ilí
citos, inobservarem as liberdades públicas
de terceiras pessoas e da própria socieda
de, desrespeitando a própria dignidade
da pessoa humana, não poderão invocar,
posteriormente, a ilicitude de determina
das provas para afastar suas responsabili
dades civil e criminal perante o Estado [...J
(Alexandre de Moraes, in Constituição do

Brasil Interpretada e Legislação Constitu
cional, 2~ Edição, 2003, São Paulo, Editora
Atlas, páginas 382/383). Não há falar em
ilicitude da prova que se consubstancia
na gravação de conversação telefônica
por um dos interlocutores, vítima, sem o
conhecimento do outro, agente do crime.
Recurso improvido (STJ, HC n. 12.266/SP,
6’ Turma, ReI. Mi Hamilton Carvalhido,
DJU 20/10/2003).

Essa posição, entretanto, não e aceita de
maneira pacífica no Supremo Tribunal Federal.
O Mm. Celso de MelIo, em primoroso voto na
Ação Penal n. 307- 3/DF, deixou assentado:

a gravação de conversação com tercei
ros, feita através de fita magnética, sem o
conhecimento de um dos sujeitos da re
lação dialógica, não pode ser contra este
utilizada pelo Estado em juízo, uma vez
que esse procedimento precisamente
por realizar se de modo sub-reptício —

envolve quebra evidente de privacidade,
sendo em conseqüência, nula a eficáciaju
rídica da prova coligida por esse meio. O
fato de um dos interlocutores desconhecer
a circunstância de que a conversação que
mantém com outrem está sendo objeto de
gravação atua, a meu juízo, como causa
obstativa desse meio de prova. O reco
nhecimento constitucional do direito à
privacidade (CF, art. 5°, X) desautoriza ~
valor probante do conteúdo de fita mag
nética que registra, de forma clandestina,
o diálogo mantido com alguém que venha
a sofrer a persecução penal do Estado. A
gravação de diálogos privados, quando
executada com total desconhecimento de
um dos seus participes, apresenta-se ei
vada de absoluta desvalia, especialmente
quando o órgão da acusação penal pos
tula, com base nela, a prolação de um
decreto condenatório (STF, AP n. 307-3/
DF, Plenário, ReI. Mm. limar Gaivão, DJU
13/10/1995).

Conquanto a jurisprudência venha se orien
tando no sentido de admitir a prova ilícita nas
situações em que resultar benefício ao réu, o Pre
tório Excelso, em acórdão da relatoria do Mm.
Celso de MeIlo, também já se posicionou sope
sando os bens jurídicos em colisão, acolhendo

o posicionamento de que é possível limitar um
direito fundamental em benefício da sociedade.
A decisão encontra-se assim ementada:

A administração penitenciária, com fun
damento em razões de segurança pública
ou disciplina prisional, desde que respei
tada a norma inscrita no art.41, parágrafo
único, da Lei n. 7.210/84, pode proceder
à interceptaçâo da correspondência reme
tida pelos sentenciados, eis que a cláusula
tutelar da inviolabilidade do sigilo epis
tolar não pode constituir instrumento de
salvaguarda de prática ilícitas (STF, HC n.
70.814-5/SP, 1’ Turma, Rei. Mi Celso de
MelIo, DIU 24/01/1994).

O Superior Tribunal de Justiça, por seu tur
no, em diversos julgados, tem se pronunciado
pelo emprego da prova ilícita pro societate.

No julgamento do Habeas Corpus 3.982/RJ,
em decisão inédita, o STJ, aplicando o princípio da
proporcionalidade, reconheceu como eficaz, para
embasar a acusação, prova ilicitamente obtida:

Constitucional e Processual Penal. Habeas
Corpus. Escuta Telefônica com ordem ju
dicial. Réu condenado por formação de
quadrilha armada, que se acha cumprin
do pena em penitenciária, não tem como
invocar direitos fundamentais próprios do
homem livre para trancar ação penal (cor
rupção ativa) ou destruir gravação feita
pela polícia. O inciso LVI do artigo 5° da
Constituição, que fala que “são inadmis
síveis as provas obtidas por meio ilícito”,
não tem conotação absoluta. Há sempre
um substrato ético a orientar o exegeta na
busca de valores maiores na construção da
sociedade. A própria Constituição Federal
Brasileira, que é dirigente e programáti
ca, oferece ao juiz, através da “atualização
constitucional” (VERFASSUNGSAKTU
ALISIERIJNG), base para o entendimento
de que a cláusula constitucional invocada é
relativa. A jurisprudência norteamericana,
mencionada em precedente do Supremo
Tribunal Federal, nâo é tranqüila. Sempre
é invocável o princípio da “razoabilidade”
(REASONABLENESS). O “princípio da
exclusão das provas ilicitamente obtidas”
(EXCLUSIONARY RULE) também lá
pede temperamentos (STJ, HC n. 3.982/

RJ, 6’ Turma, Rei. Mi Adhemar Maciel,
DJU 26/02/1996).

Embora a Carta Magna, no capítulo das
franquias democráticas ponha em desta
que o direito à privacidade, contém ex
pressa ressalva para admitir a quebra do
sigilo para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal (art. 50, XII),
por ordem judicial. A jurisprudência pre
toriana é unissonante na afirmação de que
o direito ao sigilo bancário, bem como ao
sigilo de dados, a despeito de sua magnitu
de constitucional, não é um direito abso
luto, cedendo espaço quando presente em
maior dimensão o interesse público. Legis
iação integrativa do cãnon constitucional
autoriza, em sede de persecução criminal,
mediante autorização judicial, o acesso a
dados, documentos e informações fiscais,
bancários, financeiros e eleitorais (Lei n.
9.034/95, art. 2°, III), bem como a inter
ceptação do fluxo de comunicações em
sistema de informática e telemática (Lei
n. 9.296/96, art. 1°, parágrafo único) (STJ,
HC n. 15.026/SC, 6’ Turma, Rei. Mm. Vi
cente Leal, DJU 04/11/02).

Em suma, o que se verifica dos julgados
acima colacionados é que a jurisprudência veio
gradativa e progressivamente adaptando-se aos
tempos atuais e ao desafio de ter que lidar com
uma criminalidade organizada. Nesse cená
rio, a prova, se imprescindível, deve ser aceita
e admitida, a despeito de ilícita, por adoçao ao
princípio da proporcionalidade, a qual deve ser
empregada pro reo ou pro societate, vez que os
direitos e garantias fundamentais não devem ser
tratados de forma absoluta, em face da natural
restrição resultante do princípio de sua convi
vência, a exigir interpretação harmônica e em
consonância com o princípio da concordância
prática das liberdades constitucionais e dos di
reitos fundamentais.

O exercício de juízo de ponderação de va
lores, à luz do princípio da proporcionalidade,
encontra fundamento no § 2° do art. 5° da Cons
tituição Federal, verbis: “Os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem ou
tros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados”.
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Impõe-se, assim, caso seja introduzida no
sistema jurídico a regra do art. 164 do antepro
jeto do Código de Processo Penal, conferir lhe
interpretação conforme a Constituição que le
gitime a realização de juízo de ponderação para,
em situações excepcionais, admitir-se o ingresso
no processo da prova ilícita, inclusive a por deri
vação, pra reo ou pra societatis.

Daí porque não deixa de causar certa preo
cupação a existência de limitação, no plano oh
jetivo da regra de direito, da obtenção da prova
ilícita, direta ou indiretamente, porquanto po
derá render ensejo a injustiças e distorções no
que concerne à tutela de direitos fundamentais
no processo penal.

A Escola de Magistratura Federal da P Re
gião — ESMAF organizou a II Jornada de Direito
Processual Penal realizada em Brasília entre os
dias 14 e 16 de abril de 2010. Nesse evento ilus
tres pensadores do direito processual penal pro
feriram suas conferências tendo por tema central
o projeto do novo Código de Processo Penal em
trâmite no Senado Federal. Pois bem, durante
uma dessas conferências um juiz federal pergun
tou ao conferencista, um dos membros da Co
missão de Juristas responsável pela primeira re
dação do projeto, como a questão da impunidade
e da morosidade processual havia sido tratada
no novo projeto de código. Como resposta ob
teve a informação de que esse problema não foi
uma preocupação da Comissão. Pois bem, este é
o ponto de partida da nossa reflexão.

Por tratar-se, por um lado, de um tema
extremamente complexo e, por outro, existir a
necessidade de ser enfrentado em um curto es
paço de tempo, impõe-se partir de alguns pres
supostos dados como certos, a partir dos quais
seja possível desenvolver o tema proposto. O
primeiro pressuposto dado do qual partiremos
para nossa reflexão é a relação de causalidade
entre morosidade processual, impunidade e
criminalidade. Muito embora saibamos que a
morosidade processual, a impunidade e a crimi
nalidade possuem diversas causas, uma dessas
causas encontra se no próprio processo penal.
O segundo pressuposto dado por provado, é o
fato de que a criminalidade de rua alcançou ní
veis insuportáveis para a sociedade brasileira,
assim como a chamada criminalidade do colari
nho branco apresenta-se como um dos maiores
desafios para o desenvolvimento do país.

Diante desses pressupostos, era de esperar-
se que o projeto do novo Código de Processo
Penal tivesse levado em consideração a atu
al morosidade processual, uma das principais
causas da impunidade e, por consequência, da
criminalidade, preocupação presente na vida de

A morosidade processual no Projeto
do novo Código de Processo Penal

Juiz federal Jeferson Schneider

todos os brasileiros. Contudo, a partir de uma
simples leitura do projeto em trâmite no Senado
Federal, a conclusão é a de que se o projeto for
aprovado da forma como está, o futuro proces
so penal brasileiro tornar-se-á mais moroso do
que o atual, o que, sem dúvida, pode tornar-se
uma profunda frustração para todos, diante da
expectativa que o projeto está gerando.

Sem pretender ser exaustivo, vamos apon
tar, apenas a título de exemplo, alguns artigos
do projeto do novo Código de Processo Penal
que se aprovados sem nenhuma alteração, con
tribuirão para uma maior morosidade do pro
cesso penal. O critério de seleção dos artigos
abaixo mencionados levou em consideraçao
apenas a sua estrita relação com o tempo de du
ração do processo, não importando, portanto,
em qualquer juízo de valor sobre a adequação
constitucional da inovação processual, que em
alguns casos mostra-se, inclusive, necessária.
Assim, seguem abaixo alguns dispositivos do
projeto do novo Código de Processo Penal’ que
irão demandar um maior tempo do processo,
contribuindo, portanto, para o agravamento da
morosidade processual.

1)Título II, Capítulo II (arts. 14 a 17) e art.
701. O projeto introduz no processo pe
nal o juiz das garantias, responsável pelo
controle da legalidade da investigação
criminal e pela salvaguarda dos direitos
individuais cuja franquia tenha sido re
servada à autorização prévia do Poder Ju
diciário. O juiz das garantias, que atuou
durante a fase da investigação policial,
está impedido de atuar durante a fase do
processo penal. Em outras palavras, o juiz
da fase de investigação não poderá ser o

‘Projeto de Lei do Senado n° 156/2009, Parecer n°
334/2010, da Comissão de Constituiçâo, Justiça e Ci
dadania, aprovado na & Reunião Ordinária entre os
dias 17 e 18 de março de 2010.
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mesmo da fase do processo. Dessa forma,
para que a investigação policial e o pro
cesso sigam seu curso normal, sem inde
vidas interrupções, haverá a necessidade
da atuação de dois juízes. Se levarmos em
consideração a atual realidade brasileira,
na qual um grande número de comarcas
do interior do país não possui sequer um
juiz, a nova exigência processual importa
rá no deslocamento de juizes entre comar
cas ou na remessa de inquéritos policiais
e processos entre juízes, o que demandará,
por mais eficiente que seja essa logística,
mais tempo processual.

2)Art. 29, S 2°. Na fase do inquérito poli
cial, o registro do interrogatório do in
vestigado, das declarações da vítima e dos
depoimentos das testemunhas poderá ser
feito por escrito ou mediante gravação de
áudio ou filmagem, com o fim de obter
maior fidelidade das informações pres
tadas. Contudo, se o registro se der por
gravação de áudio ou filmagem, fica as
segurada a sua transcrição a pedido do
investigado, de seu defensor ou do Mi
nistério Público. Muito embora o projeto
permita a gravação de áudio ou filmagem
na coleta de provas orais, reafirmando a
atual disciplina do Código de Processo
Penal, por outro lado, ao facultar às par
tes a chamada degravação do áudio, essa
faculdade implicará em um maior tempo
processual, caso a degravação seja reque
rida por uma das partes.

3)Arts. 67, Parágrafo único, e 277, Parágrafo
único. Na fase do processo penal, o regis
tro das declarações do acusado, por oca
sião de seu interrogatório judicial, poderá
ser realizado por gravação de áudio ou de
audiovisual. Contudo, assim como ocorre
com o interrogatório policial, o acusado
ou seu defensor poderão solicitar a degra
vação do áudio e obter, imediatamente,
cópia do material produzido (Parágrafo
único do art. 67). Contraditoriamente, o
parágrafo único do art. 277 dispõe que se o
registro dos depoimentos do investigado,
vítima e testemunhas ocorrer por meio de

audiovisual, será encaminhada às partes
cópia do registro original, sem necessida
de de transcrição. Assim, se prevalecer a
interpretação do art. 67, isto é, de que o
acusado ou seu defensor podem requerer
a degravação do interrogatório judicial,
com entrega imediata à parte, a faculdade
processual importará em um retrocesso
se compararmos com a atual disciplina
do Código de Processo Penal que em to
das as hipóteses de registro de prova oral
em audiovisual dispensa a degravação,
mediante o encaminhamento de cópia
do registro original às partes (art. 405, ~
2°). Por outro lado, mesmo que prevaleça
a desnecessidade da degravação, segundo
a interpretação do art. 277, será necessá
rio o encaminhamento à parte de cópia
do registro original, conforme já dispõe o
atual Código de Processo Penal.

4)Arts. 78, 79 e 266. A vítima ou, no caso de
sua ausência ou morte, as pessoas legiti
madas a ingressar como assistentes, sem
ampliar a matéria de fato constante da
denúncia, poderá, no prazo de dez dias,
requerer a recomposição civil do dano
moral causado pela infração, nos termos
e nos limites da imputação pena, para o
que será notificado após o oferecimento
da inicial acusatória. E, ainda, quando o
arbitramento do dano moral depender da
prova de fatos ou circunstâncias não con
tidas na peça acusatória ou a sua compro
vação puder causar transtornos ao regu
lar desenvolvimento do processo penal, a
questão deverá ser remetida ao juízo cível.
Os dispositivos acima configuram uma
inovação no processo penal brasileiro, ao
permitir a inserção de uma lide civil no
âmbito do processo penal. A nova figura
processual importará na necessária noti
ficação da vítima ou das pessoas legitima
das, após oferecida a denúncia e não rejei
tada liminarmente, e, ainda, na análise da
admissibilidade do pedido, na produção
de provas quanto ao dano moral e, enfim,
na resolução da lide, atos processuais que,

por sua natureza, irão demandar mais
tempo do processo penal.

5)Art. 88, inciso V e § 2°. O projeto do novo
Código de Processo Penal criou um títu
lo específico para definir os direitos da
vítima. Considera-se vítima a pessoa que
suporta os efeitos da ação criminosa, vin
do a sofrer, conforme a natureza e as cir
cunstâncias do crime, ameaças ou danos
físicos, psicológicos, morais, patrimoniais
ou quaisquer outras violações de seus di
reitos fundamentais. Dentre os direitos
da vítima, o projeto estabeleceu uma sé
rie de comunicações obrigatórias. Assim,
a partir da aprovação do projeto a vítima
passa a ter o direito de ser comunicada
da prisão ou soltura do suposto autor do
crime; da conclusão do inquérito policial
e do oferecimento da denúncia; do even
tual arquivamento do processo; da con
denação ou absolvição do acusado. Essas
comunicações deverão ser realizadas me
diante via postal ou endereço eletrônico
cadastrado e ficarão a cargo da autoridade
responsável pelo ato. Sem juízo de valor
sobre a conveniência ou necessidade des
sas comunicações, esses atos processuais
importarão, necessariamente, em mais
tempo do processo penal.

6)Art. 179, § P. Na fase do processo penal,
o registro do depoimento das testemu
nhas arroladas pela acusação e defesa será
feita pelos meios ou recursos de gravação
magnética, estenotipia, digital ou técnica
similar, inclusive audiovisual, destinada a
obter maior fidelidade das informações.
No caso de registro por meio de audio
visual, será encaminhada às partes cópia
do registro original, sem necessidade de
transcrição. Neste ponto, a proposta do
novo Código de Processo Penal não di
fere da atual sistemática processual (art.
405 do CPP), que, ademais de permitir a
gravação do depoimento das testemunhas
em audiovisual, também exige o encami
nhamento de cópia do registro original às
partes. A obrigatoriedade da remessa de
cópia do registro original às partes, com

todas as possíveis consequências pro
cessuais, caso não seja comprovada essa
entrega, poderia ser evitada mediante a
juntada do registro original aos autos do
processo, facultando-se a sua reprodução
pelas partes, como historicamente sem
pre ocorreu com qualquer documento
juntado aos autos. Portanto, a manuten
ção dessa obrigação importa na falta de
otimização do tempo no processo penal.

7)Art. 184. O Presidente e o Vice-Presiden
te, os Ministros de Estado, os membros
do Congresso Nacional, os comandantes
da Marinha, do Exército, da Aeronáutica,
os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os respectivos secretários de Es
tado, os Prefeitos, os deputados estaduais
e distritais, os membros do Poder Judici
ário, os membros do Ministério Público,
os membros dos Tribunais de Contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, serão inquiridos em
local, dia e hora previamente ajustados
entre eles e o juiz. A prerrogativa de a au
toridade ser inquirida em local, dia e hora
previamente ajustados com o juiz poderia
ter sido aperfeiçoada à luz da jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal, que
recentemente fixou o prazo de trinta dias
para o exercicio desse direito, sob pena de
perda da prerrogativa (AP 421 QO/SP,
ReI. Mm. Joaquim Barbosa, 22/10/09).
Durante esse julgamento, o Ministro Cel
so de Meio registrou “que essa prerroga
tiva processual muitas vezes é utilizada
para procrastinar intencionalmente o re
gular andamento e o normal desfecho de
causa penal em andamento na Corte, e
que a proposta formulada pelo relator se
ria plenamente compatível com a exigên
cia de celeridade e seriedade por parte de
quem é convocado como testemunha para
depor em procedimentos judiciais” (Infor
mativo 564). Portanto, aqui, onde poderia
economizar-se tempo do processo, tudo
continua como dantes.

8)Art. 185, § 1°. A testemunha que morar
fora da comarca será inquirida pelo juiz
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do lugar de sua residência, expedindo-se,
para esse fim, carta precatória, com pra
zo razoável, intimadas as partes sobre a
data em que será prestado o depoimento.
Pela atual sistemática do processo penal
e à luz da consolidada jurisprudência dos
Tribunais, não é necessária a intimação
das partes da audiência, mas apenas da
expedição da carta precatória, cabendo às
partes acompanhar o processo no juízo de
precado. Contudo, pela nova sistemática
do processo penal, ademais da intimação
da expedição da carta precatória, as partes
também deverão ser intimadas da data da
audiência designada pelo juízo deprecado,
o que significa a realização de mais um ato
processual obrigatório, sob pena de nuli
dade. Ademais, pela atual sistemática do
processo penal, a expedição da carta pre
catória não suspende a instrução proces
sual e o julgamento do processo, devendo
a carta ser juntada ao processo quando de
sua devolução (art. 222 do CPP). Toda
via, segundo o projeto do novo Código de
Processo Penal, a expediçao da carta pre
catória não suspenderá apenas a instrução
processual. Em outras palavras, enquanto
não devolvida a carta precatória, o proces
so não poderá ser julgado.

9)Art. 255. Finda a instrução processual,
dar-se-á ciência a todas as pessoas que ti
veram conversas telefônicas interceptadas,
tenham ou não sido indiciadas ou denun
ciadas, salvo se o juiz entender, por decisão
fundamentada, que a providência poderá
prejudicar outras investigações em curso.
Pela atual sistemática da lei das intercep
tações telefônicas, uma vez selecionada
a prova necessária para a instrução do
processo, o restante do material deve ser
simplesmente destruído (art. 9° da Lei n°
9.296/96). Pela nova sistemática do pro
cesso penal, todas as pessoas que tiveram
conversas telefônicas interceptadas, por
tanto, os investigados não indiciados ou
acusados, assim como terceiros (interlocu
tores), têm direito a tomar conhecimento
da interceptação, salvo se essa providência

prejudicar outras investigações. Levando-
se em consideração que nas investigações
mais complexas as conversas interceptadas
podem facilmente ultrapassar a uma cen
tena de pessoas, o dispositivo pode revelar-
se inexequível ou importar em um grande
tumulto processual.

10) Art. 267, § 1°. Com ou sem a adesão ci
vil, o juiz mandará citar o acusado para
oferecer resposta escrita no prazo de dez
dias, O mandado de citação deverá conter
cópia integral da denúncia e demais do
cumentos que a acompanhem. Pela atual
disciplina do Código de Processo Penal,
o ato da citação por mandado deve estar,
entre outros requisitos, acompanhado
apenas da entrega da contrafé da denún
cia ao acusado. Todavia, segundo o pro
jeto de processo penal, ademais da cópia
da denúncia, também deverá ser entregue
ao acusado cópia integral de todos os do
cumentos que acompanham a denúncia.
Em outras palavras, devera acompanhar
o mandado de citação cópia integral do
processo penal, o que, em muitos casos,
poderá importar na reprodução de deze
nas e até centenas de volumes de docu
mentos. Essa providência importará, na
prática, em mais tempo para o processo.

11) Art. 272. Realizada a audiência de ins
trução, o Ministério Público, o assistente,
a parte civil e, a seguir, o acusado, pode
rão requerer diligências cuja necessidade
se origine de circunstâncias ou fatos apu
rados na instrução, em cinco dias, para o
que serão intimados no final da audiên
cia. Pela revogada sistemática do Código
de Processo Penal, depois de encerrada a
audiência de instrução, as partes tinham
o prazo de vinte e quatro horas para re
querer diligências (art. 499). Pela atual
disciplina do Código de Processo Penal,
ao final da audiência de instrução, as
partes podem, em audiência, requerer
diligências. Pela proposta do projeto de
processo penal, as partes sairão intima
das da audiência para no prazo de cinco
dias apresentarem seus requerimentos.

Verifica-se, assim, que houve um alarga
mento do prazo para o requerimento de
diligências, o que inviabilizará, na prática,
o oferecimento de alegações finais orais e
a prolação de sentença em audiência. A
nova fase de diligências no processo pe
nal levará, necessariamente, a uma maior
demora do processo.

12) Art. 273, § 50, e 274, Parágrafo único.
Não apresentadas as alegações finais orais
durante a audiência, concluída a fase das
diligências, as partes serão intimadas para,
sucessivamente, apresentar as alegações
finais no prazo de dez dias. Pelo revogada
disciplina do Código de Processo Penal,
o prazo das alegações finais era de ape
nas três dias (art. 500). Pela atual redação
do Código de Processo Penal esse prazo
passou para cinco dias (art. 403, § 3°, do
CPP). Por fim, pela proposta do projeto
de processo penal o prazo eleva-se para
dez dias, o que levará a um acréscimo de
tempo à duração do processo.

Como é possível verificar acima, com esses
poucos exemplos citados, as inovações ou a fal
ta delas repercute diretamente sobre o tempo
de duração do processo e, por consequência,
impunidade e criminalidade. A concepção de
processo traz ínsita a ideia de sequencia de atos
processuais, que, inarredavelmente, deman
dam tempo para a sua execução. Dessa forma,
devemos ter sempre presente que a criação de
um novo ato no processo, a inserção de novos
requisitos para um ato já existente ou, a não su
pressão de ato desnecessário, repercute direta
mente sobre o tempo de realizaçao do processo,
elemento fundamental para a concretização da
almejada justiça. Dessa forma, ao contrário do
ditado popular — A justiça tarda, mas não falha
— a justiça tardia é, por si só, justiça falha, por
tanto, uma injustiça.

Como alhures afirmado, a pretensão deste
autor jamais foi a de realizar juízo de valor sobre
as inovaçoes processuais ou a sua falta, mas ape
nas de clamar a atenção do legislador para o fato
de que existe uma relação direta entre os atos
processuais e o tempo do processo, questão fun
damental para o enfrentamento da morosidade

processual. Assim, nada impede que a partir de
razões jurídicas e fáticas, justificada a existência
do ato processual, o tempo para a sua realização
seja um custo módico diante do valor por ele tu
telado. Contudo, o que não se pode admitir é a
elaboração de um novo Código de Processo Pe
nal que despreze por completo a sua imanente
relação com o tempo, a morosidade processual,
a impunidade e a criminalidade.

Assim, para concluir, na hipótese de aprova
ção do projeto do novo Código de Processo Penal,
sem qualquer alteração na redação dos dispositivos
acima mencionados, o resultado desejado ou não,
será apenas um: maior morosidade processual.
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Há um aspecto que, nos últimos anos, pas
sou a causar uma certa dose de inquietação no
meio jurídico.

Refiro-me à questionável circunstância do
Ministério Público, nos procedimentos de natu
reza penal, tomar assento no “mesmo plano dos
magistrados”, à direta, ou seja, acima da defesa,
e para isso chamo a atenção.

Muito embora isto possa ser interpretado
como expressão de um mero simbolismo, de
uma praxe forense arraigada no Poder Judiciá
rio em razão das relevantes funções do parquet,
creio que já é hora de se fazer alguma reflexão
mais detida, até porque, queiramos ou não, os
símbolos também “falam”, às vezes, mais do que
as próprias palavras.

Cumpre registrar que o marco inicial de
toda essa discussão se deu com o advento do
artigo 18, inciso 1, alínea “a”, da Lei Comple
mentar n. 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe
sobre a organização, as atribuições e o estatuto
do Ministério Público da União, e que estatui,
verbis: “Art. 18. São prerrogativas dos membros
do Ministério Público da União: 1- institucio
nais: a) sentar-se no mesmo plano e imediata
mente à direita dos juízes singulares ou presi
dentes dos órgãos judiciários perante os quais
oficiem;”.

Não se pode esquecer que as normas da Lei
Orgânica do Ministério da União aplicam-se
aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidia
riamente, por força do artigo 80 da Lei 8.625, de
12 de fevereiro de 1993, em razão do princípio
da simetria.

O primeiro questionamento que pode sur
gir à redação desses dispositivos, sob o ponto de
vista estritamente jurídico, é a possível e apa
rente violação ao princípio do contraditório e
da ampla defesa, pois, como sobredito, nas au
diências penais, a defesa fica num plano fisico
inferior ao da acusação.

Registre-se, antes de qualquer coisa, que
prevalece na doutrina o entendimento consis
tente em que há lide no processo penal e, já para

Juiz federal João Rosco Costa Soares da Silva

alguns autores, essa lide se afeiçoa como sendo
sul generis.

Corroborando essa assertiva o jurista TOU
RINHO PILHO leciona que:

O interesse do teu em nao sofrer restri
ção na sua liberdade, tenha ou não razão,
contrapõe-se ao interesse do Estado, que
é o de puni-lo, se culpado for. Contudo,
embora não haja absoluta identidade en
tre lide civil e lide penal, não será possí
vel negar a existência de uma lide penal.
Pouco importa se ela é artificial ou não.
Se a lide civil pode ser solucionada ami
gavelmente, se no processo civil, quando
em jogo interesses disponíveis há sempre
a fase de conciliação e no processo penal,
de regra, a pretensão deve ser obrigatoria
mente resistida, o minimo que se poderá
dizer é que a lide penal é sui generis.

O mesmo TOURINHO FILHO2, em outra
obra de sua autoria, mas no mesmo sentido, ensina
o seguinte:

No Processo Penal o Ministério Público
atua como parte instrumental. A verda
deira parte é o Estado, na qualidade de ti
tular do direito de punir. Impossibilitado
de agir, em face da sua posição de pessoa
jurídica, o Estado instituiu o Ministério
Público para, precipuamente, representá
lo na persecutio criminis in judicio. Mes
mo assim, tal como observam Manzini,
Carnelutti e Fenech, é parte instrumental
imparcial. Há incoerência? Claro que há.
Mas ele é e deve ser imparcial, ‘porque
promove a atuação do direito objetivo
por um interesse público superior, e não
de parte’. Daí, ‘não se pode deixar de ad

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de
Pocesso Penal Comentado: volume 1/Fernando da Cos
ta Tourinho Filho. —13. Ed. rev. e atual. — São Paulo: Sa
raiva, 2010. p. 714/715.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, 1928. Proces
so penal, volume 1/Fernando da Costa Tourinho Filho.

31. ed. rev.e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 12.

mitir, sem contradição, essa parte impar
cial’. E Carnelluti arremata: ‘ei problema
de la acusación pública tiene ei aspecto de
un juego de palabras, cuya fórmula para
dójica és la parte imparcial, puesto que ia
acusación pública no és una acusación de
parte’. Essa posição neutral é bem acentu
ada por Fenech, ao afirmar que o Minis
tério Público não tem por missão ir con
tra o imputado, senão pedir a atuação da
pretensão em relação a ele, devendo agir
no interesse da verdade e da Justiça. Aliás,
basta a simples circunstância de o art. 258
estender-lhe os motivos legais de suspei
ção dos Juízes para que não haja nenhuma
dúvida quanto a sua imparcialidade.

Destarte, por esse prisma, ao menos teorica

mente, não se pode dizer que a imparcialidade

seja um traço diferenciador do Ministério Públi

co, em relação à atividade jurisdicional, no que

toca ao processo penal, até porque, vale repisar,

o Ministério Público “não tem por missão ir con

tra o imputado, senão pedir a atuação da preten

são em relação a ele, devendo agir no interesse da

verdade e da Justiça”.

A função penal do Ministério Público, em

relação à atividade jurisdicionai se distingue, pela

interpretação do texto acima, em razão do Minis

tério Público representar o Estado na persecutio

criminis in judicio, o que não se dá com relação ao
Estado-Juiz, que representa o Estado tão-somente
quanto ao exercício do poder jurisdicional, apli
cando o direito ao caso concreto, em obediência,
inclusive, ao princípio da iniciativa da partes.

O jus persequendi, no meu modesto sentir,
afeiçoa-se como expressão da soberania estatal,
integrando o direito de punir. Inegavelmente
e até com mais clareza, o mesmo se dá com o

exercício da atividade jurisdicional. Esses dois
fenómenos jurídicos, atribuídos a instituições
distintas, sendo o primeiro ao Ministério Públi
co e o segundo ao Poder Judiciário, afiguram
se, vale repisar, como componentes do direito
de punir estatal.

Aliás, MIRABETE3 define o jus puniendi,
citando José Frederico Marques, como sendo “o
direito que tem o Estado de aplicar a pena co-
minada no preceito secundário da norma penal
incriminadora, contra quem praticou a ação ou
omissão descrita no preceito primário, causan
do um dano ou lesão jurídica.”

Há, portanto, no processo penal, uma clara
distinção entre a função e atividade do Ministé
rio Público no que concerne a função e atividade
desempenhada pelo Poder Judiciário, apesar de
que o Ministério Público seja considerado por
boa parte da doutrina como “parte instrumental
imparcial”. Na verdade, muito embora deva atu
ar de forma imparcial, o órgão ministerial nunca
pode perder de vista a perspectiva acusatória, ou
seja, nunca pode deixar de atuar como parte.

Neste sentir, GRECO FILHO4 pontua que:
“Bem explicou o conceito de ‘promover e fisca
lizar a execução da lei’ Afrânio da Silva jardim,
ou seja, o Ministério Público, conforme o ato
a ser praticado, pode assumir posições formal-
mente diferenciadas, mas sempre com o mesmo
escopo, a atuação da vontade da lei. Não pode,
porém, perder a perspectiva acusatória, já que a
sociedade exige a sua eficaz atuação na recom
posição do equilíbrio social abalado pelo crime.
Das posições dialéticas acusação-defesa poderá
resultar a atuação justa da norma penal.”

Sem se esquecer que, no caso em apreço,
tem-se que olhar muito mais para o dever ser

do que para o ser, vale registrar que, na práti
ca, a distinção entre a atividade do Ministério
Público e a do Estado-juiz, tocante ao processo
penal, é reforçada pelo próprio comportamento
acerbo do primeiro, que, insistentemente, atua
muito mais como órgão acusador do que como
fiscal da lei.

O Ministério Público e a igualdade entre as partes na ação penal

MIRABETE, Júlio Fabbrini, 1935. Processo Penal/Júlio
Fabbrini Mirabete. — 5 ed. ver, e atual. São Paulo:
Atlas, 1996. p. 24.

GRECO FILHO, Vicente. 1943. Manual de processo pe
nal/Vicente Greco Filho. 6. Ed. Sao Paulo: Saraiva,
1999. p. 247.
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Importante trazer à baila vetusta opinião do
jurista THEODORO JÚNIOR, acerca da natu
reza do Ministério Público, verbis: “No processo,
como não podia deixar de ser, sua atuação é de
parte e não de magistrado. Não lhe cabe decidir
ou solucionar litígios, mas apenas bater ou pro
pugnar pela prevalência do interesse geral e do
bem comum na prestação jurisdicional a cargo
do Poder Judiciário.”

Esse divisor de aguas, que distingue, clara
mente, a função desempenhada pelo Ministério
Público e a atividade judicial, fica ainda mais evi
dente quando se foca o ônus da prova no proces
so penal, havendo uma corrente de autores que,
em razão disso, rotula o parquet de parte parcial.
De fato, com relação ao ônus da prova, NUCCI6,
registra que: “Destaque-se, desde logo, haver so
lução para o conflito aparente entre o ônus da
prova e a presunção de inocência do réu. Este
é considerado inocente até prova em contrário,
resumida por sentença penal condenatória, com
trânsito em julgado. Portanto, cabe à acusação,
ao ingressar com a ação penal, o ônus da prova,
buscando demonstrar ser o acusado culpado do
crime que lhe é imputado.”

Enfim, o Ministério Público desempenha
um papel contraditório e ambíguo no tocante ao
procedimento penal, podendo-se, a despeito dis
so, asseverar que existem dois momentos muito
distintos e nítidos referentes à sua atuação. Ou
seja, do oferecimento da denúncia até o final
da instrução prepondera a sua face acusatória.
Contudo, após o fim da instrução, por ocasião
das alegações finais, há lugar para o exercício da
sua missão de fiscalizar o cumprimento da lei.

Portanto, em tal contexto, nas audiências
criminais e, na condição de parte, não há ne
nhuma razão jurídica para que o órgão minis
terial tome assento ao lado do Estado-juiz e, via

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual
Civil e Processo de Conhecimento: Humberto Theo
doro Júnior. 20’ Ed. Vol. 1. — Rio de Janeiro: Forense,
1997. p. 149.
NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo pe
nal Guilherme de Souza Nucci. São Paulo: Editor
Revista dos Tribunais, 2009. p. 22.

de consequência, acima da defesa. Isso implica
em lesão irreparável ao princípio do contradi
tório, corolário do princípio da igualdade entre
as partes. Somente quando atua, exclusivamen
te, como fiscal da lei, deveria o órgâo ministerial
tomar assento ao lado do Estado-juiz.

Em razão disso, vale lembrar de lição exa
rada pelo jurista MIRABETE , o qual assevera
que “C.jas partes acusadora e acusada, em de
corrência do contraditorio, encontram-se no
mesmo pé de igualdade.” E mais: “C.jexiste,
em decorrência do contraditório, igualdade de
direitos e obrigações entre as partes, pois non
debet licere actori, quod reo non permittitur.”

Do mesmo modo, mister recordar que a ob
servância do contraditório não se perfaz somen
te com a garantia da igualdade de oportunidade
entre as partes, mas como também em não se in
serir nos procedimentos valores que impliquem
em “privilégios” para uma das partes.

Com a habitual propriedade, o jurista MA
RINONI8 pontifica que “Além disso, como
processo jurisdicional é instrumento para a con
cretização dos fins do Estado traduzidos na lei a
ser efetivamente aplicada, não é legítimo o pro
cedimento que realiza um direito discriminador
ou desatento aos valores do ‘Estado Democrático
de Direito”.

Por outro lado, a possibilidade concreta d
participação também não basta quando o procedi
mento, embora garantindo essa participação, pri
vilegia valores que não devem ser privilegiados em
face da Constituição da República.

O “simbolismo” do Ministério Público to
mar assento ao lado do Estado-juiz e, acima da
defesa, nos procedimentos penais, possui graves
implicações, pois revela valores que privilegiam,
injustificavelmente, a acusação; conferem a esta
uma indicação de superioridade em relação

7MIRABETE, Júlio Fabbrini, 1935. op.cit. p. 41.

8MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de
conhecimento/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart. — 3’. ed. rev., atual. e ampi., da 2.ed.rev., atu
ai. e ampl. do livro Manual do processo de conhecimen
to: a tutela jurisdicional através do processo de conhe
cimento — São Paulo; Revista dos Tribunais, 2004. p.
79.

à defesa que, na verdade, inexiste; e, por fim,
aponta para uma leitura social de maior proxi
midade da acusação com o Estado juiz, que vai
de encontro à necessária eqüidistância que o
magistrado deve guardar das partes.

De outro giro, independentemente da exis
tência de norma expressa, deve o Estado juiz
postar-se acima das partes, inclusive do orgão
ministerial, até porque a atividade judicial afir
ma e é afirmada pelo poder coercitivo estatal,
que se revela na sentença final com força obri
gatória para todos os entes do processo.

O Estado-juiz e seu poder de coerção, no
processo judicial, representa a força afirmadora
do próprio Estado Democrático de Direito.

Para BOBBIO9, “Enquanto o tema da legiti
midade serve para distinguir o poder de direito
do poder de fato, o tema da legalidade sempre
serviu para distinguir o bom governo do mau go
verno, a começar por uma passagem de Platão na
qual se lê que os governantes devem ser os ‘servi
dores das leis’, porque onde a lei está submetida
aos governantes e está privada de autoridade vê-
se próxima a ruína da cidade; Ambos os temas,
todavia, evidenciam bem qual seja a complexa
relação entre política e direito. Onde um discur
so sobre a categoria da política não pode deixar
de levar em consideração suas inúmeras interse
ções com a categoria do direito. Dessa interseção
nasceu a noção de ‘Estado de direito’, entendido
não restritivamente como Estado no qual o poder
político está subordinado ao direito, mas como
a própria destinação final de todo grupo político
que se distingue de outro grupo social pela exis
tência de um sistema normativo, cujas normas,
necessárias para a sobrevivência do grupo, se fa
zem valer através da coerção.”

Na mesma perspectiva, o renomado doutri
nador TREODORO JÚNIORI0 assinala que: “A

9BOBBIO, Noberto, 1909 Teoria geral da política: a
filosofia política e as lições dos clássicos/Noberto Bo
bbio; organizado por Michelangelo Bovero; tradução
Daniela Beccaccia Versiani. — Rio de Janeiro: Elsevier,
2000. 18’ reimpressão. p. 237.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual
Civil e Processo de Conhecimento: Humberto Theo

composição coativa dos litígios é função privativa
do Estado moderno.”

Enfim, a jurisdição enfeixa uma fatia do
poder de coerção estatal, daí porque, ao meu
sentir, o Estado-juiz deve se postar acima e de
modo eqüidistante das partes.

Registre-se que, recentemente, a Lei Com
plementar n. 80/1994, que organiza a Defenso
ria Pública da União, do DF e dos Territórios
e prescreve normas gerais para sua organização
nos Estados, e dá outras providências, sofreu
alteração que conecta com a questão debatida
neste artigo jurídico.

Com efeito, no artigo 4.° dessa lei, que esta
belece as funções institucionais da Defensoria Pú
blica, houve a inserção, pela Lei Complementar n.
132/2009, do S7.°, que prescreve: “Aos membros
da Defensoria Pública é garantido sentar se no
mesmo plano do Ministério Público.”

Não resta a menor dúvida que esse disposi
tivo legal foi inspirado no princípio do contra
ditório, da igualdade entre as partes, reforçando
a ideia de que o artigo 18, inciso 1, alínea “a”, da
Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993,
que dispõe sobre a organização, as atribuições e
o estatuto do Ministério Público da União deve
passar pelo crivo de uma nova leitura, mais ade
quada aos valores constitucionais.

O prefalado ~i7°, do artigo 4.° da LC n.
80/1994, introduzido pela LC n. 132/2009, do
ponto de vista da interpretação teleológica, não
visa colocar os Defensores Públicos Federais no
mesmo plano que os magistrados, mas, em ho
menagem ao princípio do contraditório, fazer
com que o órgão ministerial fique no mesmo
plano que a defesa.

Em resumo e, em tal contexto, só nos resta
interpretar que o artigo 18, inciso 1, alínea “a”, da
Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993,
que dispõe sobre a organização, as atribuições e o
estatuto do Ministério Público da União, ao tratar
das prerrogativas do parquet, quanto a expressão
“sentar-se no mesmo plano” somente se aplica
quando o órgão ministerial atuar, exclusivamen

doro Júnior. 20’ Ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense,
1997. p. 153.
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te, como fiscal da lei ou custos legis. Cumpre frisar
que esta regra legal é polissêmica, de modo que,
cabível a utilização do princípio da interpretação
conforme a constituição, como “método de in
terpretação”, a fim de se afastar exegese inválida
diante do nosso ordenamento jurídico.

Via de conseqüência, a expressão “sentar-se
no mesmo plano” não se aplica quando o órgão
ministerial atuar, simultaneamente, como par
te e custos legis, como ocorre, por exemplo, nos
procedimentos penais, até porque isso invalida
ria a incidência do contraditório e da igualdade
entre as partes. Deve, portanto, o órgão minis
terial, nesses casos, postar-se à direita, todavia,
abaixo do Estado-juiz e, vale ressaltar, no mesmo
plano da defesa.

Sobre a utilização do princípio da interpre
tação conforme a constituição como método
de interpretação, BERNARDES” pontua que:
“C..) Se é verdade que o princípio da interpreta
ção conforme a constituição serve de base para
determinadas técnicas decisórias do controle
de constitucionalidade, não pode, porém, só a
isso ser resumido. Segundo nESSE, o princípio
é mesmo interpretativo. Radica no princípio
hermenêutico ligado à unidade do ordenamento
jurídico, conquanto as leis emanadas sob a vi
gência da constituição devem ser interpretadas
em consonãncia a ela.”

Certo é que a adição do Ç7.°, no artigo 4.”
da LC n. 80/1994, pela LC n. 132/2009, assegu
rando aos membros da Defensoria Pública da
União o direito de sentarem-se no mesmo pla
no do Ministério Público da União irá suscitar
muitas controvérsias, que deverão ser resolvi
das, via de regra, em audiência, como questão
incidental e, para isso, sem embargo, o princípio
da interpretação conforme a constituição pode
rá se configurar em uma importante ferramenta
dos magistrados.

Se se convalidar o entendimento que sus
tenta a atual praxe forense, ao meu modesto
sentir, contrário à Constituição, o magistrado

“ BERNARDES, Juliano Taveira. Controle abstrato de
constitucionalidade: elementos materiais e princípios
processuais/Juliano Taveira Bernardes. São Paulo:
Saraiva, 2004. p. 333 334.

deverá autorizar o Defensor Público Federal a
tomar assento, junto ao tablado, no plano su
perior do assoalho, assegurando isonomia com
o Ministério Público da União. Haverá, neste
particular, um “pequeno” problema, pois, sendo
vários réus, cumpre ressaltar que todos eles e,
bem ainda os advogados constituídos e dativos,
eventualmente presentes à audiência, ficarão na
parte inferior ao tablado.

Não se pode esquecer que se a Defensoria
Pública da União é instituição essencial à função
jurisdicional do Estado (artigo 134, CF), o advo
gado é indispensável à administração da justiça
(artigo 133, CF). Conseqüentemente, em tese,
não existe nenhuma justificativa para que os ad
vogados sejam alijados da mesma prerrogativa
conferida àquela. Logo, esse discrímen perpre
tado pelo legislador ordinário irá redundar em
mais e mais controvérsias.

Ao fim de tudo, poder-se-á ter o seguinte
quadro imaginário: o Ministério Público, a De
fensoria Pública da União e os advogados, todos
no mesmo plano que o magistrado e, no plano
inferior ao tablado, tão-somente os acusados. Isto
é, data vênia, uma completa heresia. Esta última
configuração reduz, significativamente, o papel
e a força do Estado-juiz, como representante do
poder coercitivo estatal.

Dentro de uma interpretação conforme a
constituição, como já frisei, na ação penal, o Mi
nistério Público quando atua como parte instru
mental deve, em obediência ao contraditório e
ampla defesa, ficar postado no plano inferior ao
do Estado-Juiz e, via de conseqüência, no mes
mo plano dos acusados. Isto poupará o Poder
Judiciário, inclusive, de custos financeiros adi
cionais com a eventual alteração do leiaute das
salas de audiência, além, é claro, de ser mais fiel
ao texto constitucional.

Não há nada que autorize discriminação en
tre o jus libertatis dos acusados e o jus puniendi
do Estado. No fim das contas, esse é o conflito
que está em questão.

Por fim, imperioso lembrar que o artigo 5.°,
incisos VII e XIX do Regimento Interno da Cor
regedoria-Geral da Justiça Federal da 1? Região
prescreve que: “Artigo 5.° - Compete ao corre
gedor-geral: VII fiscalizar e superintender tudo o

que diga respeito ao aperfeiçoamento, à disciplina
e à estatística forense da primeira instância, ao fun
cionamento de seus serviços, opinando sobre as
propostas de reforma, modernização e aperfeiçoa
mento relativos à Justiça Federal de primeiro grau;
XIX- adotar, ad referendum da Corte Especial Ad
ministrativa, provimentos necessários ao regular
funcionamento dos serviços forenses da primeira
instância;”. Esses preceitos foram reproduzidos
pelo artigo 6.°, incisos VII e XX do Provimento/
Coger 38, de 12 de junho de 2009.

Significa dizer que, tendo em vista o aspecto
controvertido do tema sob foco, nada melhor do
que a Corregedoria do e. TRF/1.a Região editar
provimento com a finalidade de uniformizar,
padronizar o leiaute das salas de audiência da
Justiça Federal de J~a instância, seja para refor
mular a atual configuração, seja para mantê-la,
conforme o entendimento que vier a esposar.

Pode-se cogitar, ainda, de uma regulamen
tação da questão pelo próprio CNJ (Conselho
Nacional de Justiça), com esteio no artigo 8.°,
incisos X e XI do seu Regimento Interno. Ali
ás, a distorção aqui debatida ocorre, do mesmo
jeito e, até com mais clareza e vigor, tanto no
processo civil como no processo trabalhista.

Não custa lembrar que o e. STF, com a habi
tual propriedade e percuciência, via do Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança sob o n°.
21884-7/DF, de relatoria do Ministro Marco Au
rélio, em situação análoga à debatida neste artigo,
decidiu, conforme ementa abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA OBJE
TO DIREITO SUBJETIVO PERRO
GATIVA DA MAGISTRATURA. Tem
no os integrantes da magistratura frente
a ato que, em última análise, implique o
afastamento de aspecto revelador da equi
distância, consideradas as partes do pro
cesso, como é o caso da cisão da bancada
de julgamento, para dar lugar àquele que
atue em nome do Estado acusador.
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PARTES

MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA
PARIDADE DE ARMAS. Acusação e

defesa devem estar em igualdade de con
diçoes, não sendo agasalhável, constitucio
nalmente, interpretação de normas revela
doras da ordem jurídica que desague em

tratamento preferencial. A “par co
é inerente ao devido processo legal (ADA
PELLEGRINE GRINOVER).

JUSTIÇA MILITAR CONSELHO DE
JUSTIÇA - BANCADA COMPOSI
ÇÃO - CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR - ESTATUTO DO MINISTÉ
RIO PÚBLICO. A Lei Complementar n°
75/93, reveladora do Estatuto do Minis
tério Público, não derrrogou os artigos
400 e 401 do Código Penal Militar no que
dispõem sobre a unicidade, nos Conselhos
de Justiça, da bancada julgadora e reserva
de lugares próprios e equivalentes à acusa
ção e à defesa. Abandono da interpretação
gramatical e linear da alínea “a” do inciso
1 do art. 18 da Lei Complementar n°75/93,
quanto à prerrogativa do membro do Mi
nistério Público da União de sentar se no
mesmo plano e imediatamente à direita
dos juízes singulares ou presidentes de ór
gãos judiciários. Empréstimo de sentido
compatível com os contornos do devido
processo legal.

Por fim, é pertinente dizer que não descon
sidero haver temas de maior realce para serem
abordados em um artigo jurídico, todavia, é
imperioso lembrar que a “vaidade corporativa”,
como extensão das fraquezas humanas, lamenta
velmente, ainda se infiltra, sorrateiramente, em
textos legislativos, criando situações que levam ao
impasse entre instituições relevantes à prestação
jurisdicional e, desse jeito, resta ao Poder Judiciá
rio, à luz dos valores constitucionais, restabelecer
a harmonia institucional.

A força de uma instituição não está na posi
ção geográfica que ocupa nas salas de audiência,
mas na utilidade social do seu mister. É preciso
pensar a atuação institucional “para além das
vaidades corporativas”.

De conseguinte, finalizo dizendo que o arti
go 18, inciso 1, alínea “a”, da Lei Complementar
n. 75, de 20 de maio de 1993, que trata das prer
rogativas dos membros do Ministério Público
da União, afigura-se como sendo polissêmico
e, desse modo, a expressão “sentar-se no mes
mo plano”, tocante aos procedimentos penais,
somente se aplica quando o Ministério Público
atuar, exclusivamente, como custos legis ou fiscal
da lei, tudo isso, em obediência ao princípio da
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igualdade entre as partes, corolário do princípio
do contraditório e ampla defesa.

O princípio da interpretação conforme a cons
tituição poderá ser utilizado, pelos magistrados,
como ferramenta hermenêutica, na solução de
eventual questão incidental.

É curial que a Corregedoria-Geral do e.
TRF/1 ~a Região edite provimento que regule ama
téria sob foco, conferindo a necessária padroniza
çâo dos leiautes da Justiça Federal de 1.a instância.
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No ano de 1964 o jurista alemão Claus Ro

xin1 verificando que o princípio da adequação
social, sistematizado por Hans Welzel2, não
bastaria, em inúmeros casos, para excluir do
sistema penal lesões insignificantes, propôs a
introdução, no sistema penal, de um princípio
geral para a determinação do injusto, o qual atu
ana igualmente como regra auxiliar de exegese,
mediante recurso à interpretação restritiva dos
delitos penais, valorizando-se adequadamente

natureza fragmentária da lei penal, de forma
que se entenda, dentro do âmbito da punibili
dade, somente o que seja indispensável para a
fetivação do bem jurídico.

Assim, por meio desse princípio geral do Di
reito — princípio da insign~flcância — permite-
se, na maioria dos tipos, excluir, desde logo, da
nos de pouca importância, havendo de se partir
da asserção de que uma conduta somente pode
ser proibida com uma pena quando resulta de
todo incompatível com os pressupostos de uma
vida pacífica, livre e materialmente assegurada.
O moderno Direito Penal não se vincula a uma
imoralidade da conduta, senão ao seu potencial
de dano social. Como disse Assis Toledo, pri
meiro doutrinador brasileiro a se referir ao alcan
cedo princípio da insignificância o Direito Penal
não deve ocupar-se de bagatelas, ninharias.

O fato é que o princípio subsiste, como se vê
dos estudos de Jurgen Baumann; Eugênio Raul
Zaffaroni, Helen Silving, Torio Lopez, Muir
Puig, Sainz Cantero, Luis Mac Iver, Juan Bustos
Ramirez, Juan Carrasquilla, consoante aponta
mentos de Odone Sanguiné4.

Pol,tica Criminal ,~z Sistema De! Derecho Penal. Trad.
Francisco Munõz Conde. Bosch, 1972, pg 53.
Derecho Penal Alemán. Trad. Rastos Ramirez ET AL.
Santiago: Jurídica de Chile, 1970.
Princípios Básicos de Direito Penal — 5’. Ed. São Paulo:
Saraiva, 1994.

Observaçóes sobre o Princípio da Insignificância.
Fascículos de Ciências Penais. Porto Alegre, v. 3, n. 1,

Juiz federal José Henrique Guaracy Rebelo

Entre nós, a inclusão da insignificância como
autêntico princípio de Direito Penal é conferida
pelos já mencionados Francisco de Assis Tole
do e Odone Sanguiné assim como por Diomar
Ackel Filho, Luiz Regis Prado e Cezar Roberto
Bitencourt, Carlos Ismar Baraldi, Carlos Vico
Maflas e Maurício Antônio Ribeiro Lopes.

É assente, hoje, que tal princípio constitui se
em causa de exclusão da tipicidade. Em verdade,
a tipicidade não se esgota no juízo lógico-formal
de subsunção do fato ao tipo legal de crime já
que a ação descrita tipicamente deve revelar-
se ofensiva ou perigosa para os bens jurídicos
protegidos pela lei penal. Ademais, influencia
a constatação acima a noção de proporciona
lidade que a pena deve guardar em relação à
gravidade do crime já que, nos casos de ínfima
afetação ao bem jurídico, o conteúdo do injusto
é tão pequeno que não subsiste nenhum subs
trato ético para imposição de pena, de sorte que
a mínima pena aplicada seria desproporcional à
significação social do fato.

Matéria tormentosa diz respeito ao alcance
do princípio, devendo o aplicador da norma agir
com cautela, considerando insignificante aquilo
que realmente o é, sempre observadas as circuns
tâncias objetivas e subjetivas que circundam o
caso concreto, impedindo-se o desvirtuamento
do instituto e evitando-se que seu conteúdo surja
como porta aberta para a impunidade.

Anote se, por fim, que o princípio da insigni
ficância não incide apenas sobre delitos materiais
ou de resultado, mas também sobre delitos for
mais ou de mera atividade, apesar da opinião em
contrário de Heinz Zip~, para quem o trabalho
de interpretação restritiva só é possível nos casos

NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo p
na! Guilherme de Souza Nucci. São Paulo: Edito
Revista dos Tribunais, 2009. p. 22.

Acórdão do STF — Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança n°21884-7/DE Relator Mauro Aurélio.
Segunda Turma. DJ. 17/05/94.

Incidência do princípio da insignificância em crimes ambientais

pg. 36-50,jan/mar 1990.
Apud Rebelo, José Henrique Guaracy. Princípio da Iti
signiJ?cância: Interpretação Jurisprudencial. Belo Ho
rizonte: DeI Rey, 2000, pg. 32.
Introducción a La política criminaL Trad. Miguel Izquier
do Macias Picavea. Madrid: De Derecho Reunida, 1979.
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em que a redação legal do tipo penal contenha
característica (como o resultado) que se possa
confrontar com a escassa importância da ofensa
material verificada ao bem jurídico tutelado.

Alcançaria o princípio em debate os crimes
ambientais? A análise da jurisprudência federal
(assim entendida como o conjunto dos acórdãos
proferidos pelos cinco Tribunais Regionais Fe
derais, o STJ e o STF) não é pacífica.

Veja-se que o TRF1, por sua 3~. Tur
ma, em acórdão recentíssimo (RSE 0001570-
57.2009.4.01.3810/MG, 30/07/20 10, juiz Rober
to Veloso) afirmou que o “reconhecimento do
princípio da insignificância é possível em crime
contra o meio ambiente, caso comprovada a ati
picidade material da conduta”.

No mesmo sentido há precedente da Segun
da Seção (EIRSE 0044059-49.2007.4.01.3400/
DF, Desembargador Carlos Olavo, decisão de
25/08/2020).

Todavia, a 4’. Turma, no autos do R SE
2007.34.00.044394 8/DF, juíza Rosimayre Car
valho, decisão de 10/02/2009) entendeu que
“não há possibilidade de aplicação do princípio
da insignificância nos casos que versem sobre
a prática, em tese, de crime ambiental pratica
do em área de preservação permanente, dada a
indiponibilidade do bem tutelado”. A decisão
reporta se a aresto outro, do mesmo tribunal
(RCCR 2001.43.00.00 1447-0/TO) que apontou
que “...a complacência no trato das questões
ambientais constitui incentivo aos infratores
das normas que cuidam da proteção do meio
ambiente a persistirem em suas condutas delitu
osas, gerando, como conseqüência, a impunida
de e desestimulando os Agentes de Fiscalização
a cumprirem suas obrigações”.

O TRF2 parece ostentar posição igualmen
te restritiva à aplicação do princípio em crimes
ambientais. Nesse sentido decidiu a P. Turma
Especializada (ACR 4468 2000.51.03.001280-
4 RJ, Sérgio Feltrin, 10/07/2007), em caso de
pesca predatória em mar territorial, apesar
da pouca quantidade de camarões apreendi
dos, assim como a 6’. Turma (RCCR 1056 —

2001.02.01.009 195-6/RJ, Sérgio Schwaitzer,
20/03/2002), em caso de manutenção, em ca

tiveiro, de espécie integrante da fauna silvestre
nacional ameaçada de extinção.

Na 3’. Região, o respectivo tribunal regional
federal, por sua 5’. Turma, em decisão recentís
sima (01/09/2010, Cotrim Guimarães, R SE 5663
— 2009.61.06.001031-2/SP) afirmou que a pesca
em época proibida, de apenas dois quilos de pei
xe, não representa sequer um risco potencial de
lesão ao equilíbrio biológico, não se vislumbran
do, em casos tais, qualquer lesão considerável ao
bem jurídico tutelado.

A 2’. Turma, pela pena do Desembarga
dor Federal Nelton dos Santos (ACR 23603 —

2001.61.25.003614-3, decisão de 23/02/2010)
após afirmar que “em tema de direito ambiental
a regra é a de que não se aplica o princípio da
insignificância” registrou ser possível, excepcio
nalmente, à vista das circunstâncias do caso con
creto (pesca de um quilo de peixe, por lavrador
desempregado), reconhecer a bagatela.

O TRF4, a seu turno, entende que “o prin
cípio da insignificância não encontra seara fértil
em matéria ambiental, porquanto o bem jurídi
co ostenta titularidade difusa e o dano, cuja re
levância não pode ser mensurada, lesiona o eco-
sistema, pertencente à coletividade” (cf. acórdão
proferido nos autos da ACR 2008.71.03.000150-
2, 8’. Turma, Paulo Afonso Vaz Brum, em
27/05/2010). No mesmo sentido, a 7’. Turma
(ACR 2006.71.01.000908-0, Tadaaqui Hirose,
06/05/20 10) assentou que “conforme entendi
mento consolidado deste tribunal, não se admi
te a aplicação do princípio da insignificância no
trato de questões relacionadas ao cometimento
de ilícitos contra o meio ambiente, porquanto
incompatível com o cunho preventivo conferi
do à tutela ambiental”. Todavia, o mesmo rela
tor, em ocasião outra ( 13012010, examinando
o 1-IC 2009.04.00.039207-0) enfatizou que ex
cepcionalmente, atendendo aos parâmetros de
razoabilidade, “reconheço a aplicabilidade do
princípio destipificante, especialmente atento
às condições pessoais do agente, bem como em
relação às circunstâncias do crime”.

No âmbito do TRF5 dois acórdãos, am
bos da relatoria do Desembargador Federal
Ubaldo Ataíde Cavalcanti (ACR 0003935-
85.2001.4.05.8100, 1’. Turma, em 19/10/2006,

e INQ 0046765-19.2001.4.05.000, Pleno, em
12/02/2003) aplicaram o princípio em crimes
ambientais (retirada de areia de dunas, em quan
tidade irrisória e corte de 71 árvores em área de
proteção ambiental, respectivamente).

A jurisprudência do STJ, de maneira pacífi
ca, não repugna a adoção do princípio da insig
nificância em matéria ambiental, como faz certo
breve consulta aos seus anais, bastando como
referência, dentre outros, os acórdãos proferi
dos no HC 143.208/SC (Jorge Mussi, 53• Turma,
25/05/2010), HC 148.061/SC (Nilson Naves, 6’.
Turma, 23/08/2010), HC 112.840/SP (Napo
leão Maia, 5’. Turma, 23/03/2010) e HC 93.859/
SP (Maria Thereza de Assis Moura, 6’. Turma,

.08.2009).
Por fim, registre-se que o STF, no longínquo

ano de 1981, entendeu inexistir crime de dano
na ação de cortar folhas de uma palmeira7.

A meu aviso, do exame da jurisprudência
colacionada decorre a necessária constatação
de que os arestos que recusaram a incidência do
princípio aos crimes ambientais distanciam-se,
demasiadamente, dos princípios gerais que in
formam e alimentam o direito penal, como de
duzido na primeira parte deste trabalho, estan
do as decisões assentadas em argumentos pouco
ou nada convincentes.

O STF, mormente a partir do julgamento
do HC 84.412/SP, relatado pelo Ministro Cel
50 de Mello (decisão de 19.04.04) explicitou o
âmago e o alcance do princípio da insignificân
cia, identificando como seus vetores a mínima
ofensividade da conduta do agente, a nenhuma
periculosidade social da ação, o reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento e a inex
pressividade da lesão jurídica provocada.

Tais vetores são encontradiços na maioria ab
soluta dos tipos penais, inclusive naqueles alber
gados pela legislação protetiva do meio ambiente,
como fazem certo os arestos antes explicitados,
que aplicaram corretamente o princípio.

De fato, ser indisponível ou difuso o bem
jurídico protegido pela norma penal em nada
afeta a incidência do princípio, que não tem

‘RHC 59.191/PB, Clovis Ramalhete, RTJ 100/179-9.

qualquer relação com a natureza do bem jurí
dico sob proteção. Se assim fosse, não se pode
ria conceber a adoção do princípio na maioria
absoluta dos crimes praticados em detrimento
da Fazenda Pública, considerada a indisponibi
lidade dos bens a ela vinculados, O cunho pre
ventivo conferido à tutela penal ambien
semelhantes razões não pode ser considerad
como obstáculo intransponível à incidência do
princípio da insignificância, já que tal caráter
é atribuído, de maneira generalizada, a toda e
qualquer lei penal.

Sua aplicação não caracteriza qualquer in
centivo à impunidade. Deve ser feita de forma
prudente e criteriosa, considerando-se as cir
cunstâncias do caso concreto (conforme previ
são do artigo 59 do Código Penal), e é sempre
excepcional, tendo-se em vista que, pelo menos
em tese, inicialmente a conduta estará albergada
por um tipo penal vigente.

Em conclusão e repisando as palavras do
Ministro Marco Aurélio, proferidas nos autos
da ação penal 439-1, de São Paulo, em decisão
de 12/06/2008, surgindo a insignfficância do ato
em razão do bem jurídico protegido, ainda que
se trate do meio ambiente, impõe-se a absolvição
do acusado.
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1 Introdução

A erradicação do trabalho escravo, uma das
formas mais cruéis de violação à dignidade da
pessoa humana, é compromisso que foi assumido
pelo Brasil perante a comunidade internacional.

Nesse sentido, foi ratificada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que em seu
art. IV determina que “ninguém será mantido
em escravidão ou servidão”, dispondo, ainda,
que “a escravidão e o tráfico de escravos serão
proibidos em todas as suas formas”. Seguindo a
mesma linha, o art. XXIII estabelece que “Todo
ser humano tem direito ao trabalho, à livre esco
lha de emprego, a condições justas e favoráveis
de trabalho e à proteção contra o desemprego.

O Brasil ratificou, ainda, as convenções n.
29 e 105 da Organização Internacional do Tra
balho, comprometendo-se a abolir a utilização
do trabalho forçado ou obrigatório em todas as
suas formas.

Todas essas normas encontram-se incorpo
radas ao nosso ordenamento jurídico no mes
mo nível dos direitos e garantias fundamentais,
conforme disposição expressa do art. 5°, Ç,2°, da
Constituição Federal.

Visando a dar cumprimento à obrigação as
sumida no plano externo, o Governo brasileiro
lançou, em março de 2003,0 Plano Nacional para
a Erradicaçâo do Trabalho Escravo, que consiste
num conjunto integrado de ações de entidades
governamentais e não-governamentais com vis
tas a prevenir e punir essa prática criminosa.

A adoção desse plano propiciou “avanços
significativos na área de sensibilização e capa-
citação de atores para o combate ao trabalho
escravo e na conscientização de trabalhadores
pelos seus direitos. A fiscalização melhorou e,
em conseqüência, houve um salto no número
de libertados. O Ministério Público do Traba
lho passou a estar presente em quase todas as
operações de libertação de trabalhadores. Com

Juiz federal José Valterson de Lim

isso, houve um aumento de ações civis públicas
sendo ajuizadas”.’

Todavia, não obstante os avanços quanto
conscientização dos trabalhadores, bem com
no que se refere à reparação civil dos danos d
correntes das condutas criminosas, predomina
o entendimento de que é necessário avançar no
sentido da adoção de medidas tendentes à dimi
nuição da impunidade, haja vista ainda ser re
duzido o número de condenações criminais do
autores desse tipo de ilícito.

Embora alguns passos nesse sentido ja te
nham sido dados, notadamente com a modifica
ção introduzida no art. 149 do Código Penal, que
passou a elencar os modos de execução do crime
de redução a condição análoga à de escravo, o que
se observa é que a referida norma ainda não setor
nou efetiva, em boa medida pela dificuldade de s
provar, no processo penal, a imposição de trabalho
degradante, que, como adiante se verá, é uma das
formas de materialização do referido delito.

O aperfeiçoamento da atividade probatória
quanto ao trabalho degradante se revela como me
dida de gande relevância para o combate ao crime
de plagio, notadamente porque, em razão da repul
sa gerada no seio da sociedade, e das pesadas con
seqüências econômicas e sociais que são impostas
pelo mercado aos empreendedores criminosos,
observa-se uma tendência de diminuição da pra
tica do delito em suas modalidades mais graves,
saber, o trabalho forçado, a imposição de jornada
exaustivas, o cerceamento do direito ambulatório
e a manutenção de vigilância ostensiva com vistas
à intimidação dos trabalhadores.

Visando a contribuir para a consecução des
se objetivo, e sem a pretensão de esgotar o tema,
faremos, no presente trabalho, uma breve aná
lise das principais normas (regras e principios
penais e processuais penais que regem a maté

‘Informações fornecidas pela Agencia de Notícias Re
pórter Brasil. Disponível em <http://www.reporterb
sil.org.br/exibe.php?id= 1422> Acesso em 06/09/201

ria, após o que extrairemos algumas propostas
visando a tornar efetivo o esforço da sociedade
om vistas à erradicação dessa modalidade de

trabalho indigno.
Tomaremos como base a experiência adqui

rida no exercício da jurisdição criminal na Sub
seção Judiciária Federal de Castanhal, por onde
tramitam diversas ações de combate ao trabalho
escravo no meio rual, que é o foco do presente
estudo. Também levaremos em conta a escas
sa jurisprudência existente sobre a matéria, de
modo a refletir as dificuldades enfrentadas pelos
demais operadores do Direito.

Principiaremos com uma breve análise do
bem juridico tutelado pelo art. 149 da Lei Penal,
centrando a nossa atenção na imposição de tra
balho sob condições degradantes enquanto mo
dalidade do crime de redução a condição análoga
à de escravo. Em seguida, trataremos de alguns
princípios e regras diretamente envolvidos com
a questão prova no Processo Penal, de modo a
orientar os operadores jurídicos envolvidos com a
repressão ao trabalho escravo na formação de um
acervo probatório capaz de viabilizar a prolação de
um futuro decreto condenatório. Posteriormente,
discorreremos sobre algumas dificuldades práti
cas que se apresentam à comprovação do trabalho
escravo, especialmente do trabalho sob condições
degradantes, após o que formularemos algumas
propostas tendentes a alcançar a tão sonhada efe
tividade. Ao final, faremos uma síntese das princi
pais idéias abordadas no trabalho.

2 O trabalho degradante como
modalidade de trabalho escravo

Inicialmente, cumpre-nos salientar que o
modelo abstrato do crime de redução a condi
ção análoga à de escravo foi fixado pelo nosso
Código Penal nos seguintes termos:

Art. 149. Reduzir alguém a condição análo
ga à de escravo, quer submetendo o a traba
lhos forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de
trabalho, quer restringindo, por qualquer
meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto:
Pena reclusão, de dois a oito anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.

§ 1 Nas mesmas penas incorre quem:
1 cerceia o uso de qualquer meio de trans
porte por parte do trabalhador, com o fim
de retê-lo no local de trabalho;
II - mantém vigilância ostensiva no local
de trabalho ou se apodera de documentos
ou objetos pessoais do trabalhador, com o
fim de retê-lo no local de trabalho.
~ 2 A pena é aumentada de metade, se o
crime é cometido:

- contra criança ou adolescente;
II - por motivo de preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou origem.

A figura típica em tela está inserida no capí
tulo que rege os crimes contra a liberdade indi
vidual, mais precisamente na seção que trata dos
crimes contra a liberdade pessoal. Trata-se, no
dizer de Damásio E. de Jesus, de crime de forma
vinculada alternativa, que é aquele em que o tipo
descreve de modo particularizado, e mediante o
emprego de conjunção disjuntiva, as condutas
que poderão materializar o delito.

Antes da modificação introduzida pela Lei
10.803/2003, a doutrina brasileira, baseada na
própria topologia do tipo, adotava o entendi
mento segundo o qual o bem jurídico tutelado
pela norma era a liberdade espacial de movimen
to. Nesse sentido, Magalhães Noronha, invocan
do Manzini, lecionava que “C..) se no delito em
estudo não houvesse ‘imposição de trabalho ou
de outro serviço, apresentar-se-ia apenas o cri
me de seqüestro de pessoa’C.j”3. Ainda de acor
do com Magalhães Noronha, o cerne do delito
consistia “na sujeição de uma pessoa a outra, no
domínio em sentido material ou fisico”.

Atualmente, predomina a orientaçao no sen
tido de que o tipo penal do art. 149 tutela não só

Direito Penal: parte geral, 25 ed., Sao Paulo: Saraiva,
2002, vol. 1, pp. 212/213. Apud Guilherme Guimarães
Feliciano, Do Crime de Redução a Condição Análoga
á de Escravo na Redação da Lei n. 10803/2003. Dis
ponível em: <http://www.tst.jus.br/Ssedoc/Paginada
Biblioteca/bibliografiaselecionadas/trabalhoescravo.
htm. acessado em 06/09/2009>
Dire ito penal, vol. II, 23’ ed., São Paulo: Saraiva, p.

4Op. Cit., p.l66.

A prova do trabalho degradante para fins pena
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a liberdade de locomoção, mas também, e princi
palmente, a dignidade humana do trabalhador.

Seguindo essa linha, José Cláudio Montei
ro de Brito Filho leciona que, após a edição da
Lei 10.803/2003, “C••) o trabalho em condições
análogas à de escravo deve ser considerado gê
nero, do qual o trabalho forçado e o trabalho em
condições degradantes são espécies”. De acordo
com o referido Autor, “Não é somente a falta de
liberdade de ir e vir, o trabalho forçado, então,
que agora caracteriza o trabalho em condições
análogas à de escravo, mas também o trabalho
sem as míninias condições de dignidade”5.

Como se vê, o referido Autor se orienta con
forme a direção traçada, antes mesmo da modi
ficação legislativa, por Ela Wiecko V. de Casti
lho, para quem “A conduta de escravizar não se
limita à violação da liberdade física e pode exis
tir mesmo havendo liberdade de locomoção. A
vítima é livre do ponto de vista físico para deixar
o trabalho, mas não o deixa porque se sente es
cravo. A escravidão se estabelece de forma sutil
e complexa com a participação de vários agentes
e até com o consentimento da vítima”6.

Em face dessa orientação, tramita na Justiça
Federal um grande número de ações penais em
que o Ministério Público Federal, apesar de não
vislumbrar a prática de trabalho forçado, de jor
nadas exaustivas, de cerceamento da liberdade
ambulatória ou de servidão por dívidas, imputa
ao Acusado a imposição de trabalho degradante.

Em razão da indeterminação do conceito “con
dições degradantes”, este é o modo de execução do
delito cuja comprovação se apresenta mais proble
mática, estando naturalmente sujeita à influencia
exercida pelas concepções ideológicas do julgador.

Trabalho com redução do homem à condição análoga
á de escravo e dignidade da pessoa humana. Disponí
vel em <http://www.ilo.org.br/trabalho forcado/bra
sil/documentos/dignidadetrabalhoescravo.pdf acessa
do em 06/09/2009>.

6Considerações sobre a interpretação jurídco-pe
nal em matéria de escravidão. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid S0103-
401420000001 00004&script=sci arttext&tlng en
acessado em 06/09/2009.

Feita essa primeira observação, devemos sa
lientar que, de acordo com a norma penal em
tela, nem toda imposição de trabalho degradan
te pode ser considerada penalmente relevante,
mas apenas aquela que trouxer como conse
qüência a redução do trabalhador a condição
análoga à de escravo. Afinal, não se trata aqui de
crime formal ou de mera conduta, mas de crime
material que só se consuma com a produção do
resultado previsto na norma.

A propósito, Wilson Ramos Filho diferen
cia “trabalho em condições degradantes” (veda
do pelas leis trabalhista e penal) de “trabalho de
gradante” (admitido pela legislação trabalhista),
afirmando que aquele deve ser conceituado “por
diferenciação daquilo que seria tolerado pela le
gislação capitalista do trabalho”. Assim, consi
derando que as leis trabalhistas asseguram aos
empregadores o direito de exigir trabalho em
condições de risco à saúde ou à vida, mediante
o pagamento dos adicionais de insalubridade e
periculosidade, formula as seguintes conclu
sôes: “(i) trabalho degradante não é crime; (ii)
desde que o empregador pague os adicionais su
plementares previstos na legislação trabalhista,
o trabalho degradante é, inclusive, legitimado
pela legislação trabalhista; (iii) crime é submeter
uma pessoa a trabalho degradante sem o paga
mento dos adicionais respectivos”.

Ainda que se admita que esse é um conceito
demasiadamente restrito da conduta típica, no
tadamente por desconsiderar outras importantes
questões relativas ao meio ambiente do trabalho,
uma coisa parece certa: nem todo trabalho degra
dante pode ser taxado de criminoso. Para uma
correta tipificação, revela-se imprescindível, no
tadamente por se tratar de delito doloso, que o
trabalho seja imposto em um contexto de total
desrespeito à dignidade do trabalhador, eviden
ciando a intenção do empregador de suprimir
lhe direitos humanos fundamentais.

Trabalho degradante e jornadas exaustivas: crime e
castigo nas relações de trabalho neo-escravistas. Dis
ponível em: <http://revistaeletronicardfd.unibrasil.
com.br index.php/rdfd/article/view/ 169/15 1> acessa
do em 07 09 2009.

Nesse sentido, invocamos mais uma vez José
laúdio Monteiro de Brito Filho, para quem “tra
alho em condições degradantes é aquele em que

há falta de garantias mínimas de saúde e seguran
ça, além da falta de condições mínimas de traba
lho, de moradia, higiene, respeito e alimentação”.6

A título de exemplo do que seria essa ausên
cia de condições mínimas, Guilherme Guimarães
Feliciano,9 reportando se a denúncia ofertada à
Justiça Federal de Rondônia, elenca os principais
elementos caracterizadores do trabalho escravo,
no campo, quais sejam: “1. falta de pagamento de
salários; 2. alojamento em condições subumanas
(e.g., barracos de lona); 3. inexistência de aco
modações indevassáveis para homens, mulheres
e crianças (convivência promíscua); 4. inexis
tência de instalações sanitárias adequadas, com
precárias condições de saúde e higiene (e.g., falta
de material de primeiros socorros ou de fossas
sépticas); 5. falta de água potável e alimentação
parca; 6. aliciamento de trabalhadores de uma
para outra localidade do território nacional (que,
isoladamente, configura o crime do artigo 207,
caput, do CP, com pena cominada de um a três
anos e multa); 7. aliciamento de trabalhadores de
fora para dentro ou de dentro para fora do país
(e.g., bolivianos e outros hispano-americanos
mantidos em condições análogas à de escravo em
fábricas têxteis clandestinas nos grandes centros
urbanos); 8. truck-system (os populares “barra
cões”, que têm representado o renascimento da
servidão por dívidas); 9. inexistência de refeitório
adequado para os trabalhadores e/ou de cozinha
adequada para o preparo de alimentos; 10. ausên
cia de equipamentos de proteção individual e/ou
coletiva; 11. meio ambiente de trabalho nocivo
(selva, chão batido, animais peçonhentos, umi

Trabalho com redução do homem à condição análoga à
de escravo e dignidade da pessoa humana. Disponível
em <http://www.ilo.org.br/trabalho forcado/brasil/
documentos/dignidadetrabalhoescravo.pdf> acessado
em 06/09/2009.

Do crime de redução a condição análoga à de escravo
na redação da Lei n. 10803/2003. Disponível em:http://
www.tst.jus.br/Ssedoc/PaginadaBiblioteca/bibliogra
fiaselecionadas/trabalhoescravo.htm. <acessado em
06 09 2009

dade etc.); 12. coação física ou moral (vis rela
tiva ou absoluta); 13. cerceamento da liberdade
ambulatória (o direito de ir e vir é limitado pelas
distâncias, pela precariedade de acesso ou pela
vigilância pessoal); 14. falta de assistência média;
15. vigilância armada e/ou presença de a
fazenda; 16. ausência de registro em CTPS”.

Temos aí um roteiro capaz de indicar se as
condições de trabalho, de moradia, de segurança
e de salubridade impostas ao trabalhador, em cada
caso concreto, se mostram capazes de lesionar a sua
dignidade, de modo a reclamar a intervenção do
Direito Penal, que, como se sabe, é a última ratio.

3 Peculiaridades da prova no processo
penal

Neste ponto, faremos algumas considera
ções sobre a prova no processo penal, de modo a
orientar os operadores jurídicos envolvidos com
o combate ao trabalho escravo na produção de
um acervo probatório que propicie não apenas a
satisfação dos direitos trabalhistas dos emprega
dos resgatados, mas também a efetividade da re
pressão estatal na esfera criminal. Afinal, como
afirma José Cláudio Monteiro de Brito Filho,
“Não é raro termos a caracterização do trabalho
escravo feita por auditor fiscal do trabalho em
relatório de inspeção, que serve de base para o
ajuizamento de ação civil pública pelo Ministé
rio Público do Trabalho, e que é julgada proce
dente pela Justiça do Trabalho, ser simplesmen
te rejeitada na esfera criminal, ou pelo titular da
ação, ou pelo responsável pelo julgamento”.’°

Inicialmente, devemos observar que o nos
so ordenamento jurídico, em diversos disposi
tivos, consagra o sistema da independência das
instâncias,” de modo que a possibilidade de um
mesmo ilícito receber valorações jurídicas distintas

O Trabalho decente: análise juridica da exploração do

trabalho — trabalho escravo e outr
lho indigno, 2’ ed., São Paulo: LTr, 2010, p. 63.

“O art. 935 do Código Civil fixou a independência en
tre as instâncias civil e pen
art. 12 da Lei 8.429/92 estabelece que a resp -

dade por ato de improbidade ad
pendente da responsa .

trativa previstas na legislação específica.
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nas esferas trabalhista e criminal não deve causar
maior perplexidade. De fato, quando a perspectiva
de julgamentos contraditórios pareceu ao legisla
dor representar risco para a unicidade do sistema,
ele mesmo tratou de estabelecer pontos de contato
entre as diversas instâncias, mitigando o caráter
absoluto da independência que fixara como regra.
A título de exemplo, pode ser mencionado o art.
935 do Código Civil, que, ao mesmo tempo em
que estabelece a independência entre as instan
cias civil e criminal, expresamente veda qualquer
questionamento no cível sobre a existência do
fato, ou sobre a sua autoria, quando estas ques
tões se acharem decididas no crime. Ë que, con
forme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves, “o
juízo criminal é mais exigente na aferiçao da cul
pa, enquanto no cível a mais leve culpa obriga o
agente a indenizar”.’2

Também devemos considerar que o proces
so penal é informado por princípios próprios,
extraídos em sua maioria da Constituição Fede
ral, o que impõe um modo especial de produção
da prova do fato criminoso.

Dentre esses princípios, merece ser destacado
o da presunção de inocência, que, previsto no art.
5° LVII, da CF/88, “tem por objetivo garantir que
o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa”,
devendo prevalecer, em caso de dúvida, o estado
de inocência.’3 Decorre desse princípio o dever da
acusação de não só expor o fato criminoso com
todas as suas circunstâncias, mas também de: a)
colacionar os documentos necessários à prova de
suas alegações; b) arrolar e requerer a oitiva dos
ofendidos e das testemunhas do crime; c) reque
rer a produção de prova pericial nos delitos que
deixam vestígios; d) requerer inspeção judicial
quando perceber que a prova pericial não será
capaz de esclarecer todos os pontos; e) postular
a produção antecipada de provas quando houver
risco de que não possam ser produzidas por oca
sião da instrução criminal; O requerer a busca e

2 Direito das obrigações: parte especial, volume 6, 3’

ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2000 — (coleção sinopses
jurídicas), p175

Guilherme de Souza Nucci, Código de processo penal
comentado, 9’ ed., rev. atual. e ampl. São Paulo: Edi
tora Revista dos Tribunais, 2009, p. 39.

apreensão de pessoas, documentos e coisas cuja
apreensão não decorra do próprio flagrante etc.
Ë fácil perceber que a inércia da acusação quan
to à adoção de qualquer dessas importantes me
didas pode inviabilizar a condenação criminal
do delinquente.

Outro princípio de grande importância é o
princípio da ampla defesa, previsto no art. 50, LV,
da CF188. Afinal, “Considerado, no processo pe
nal, parte hipossuficiente por natureza, uma vez
que o estado é sempre mais forte, agindo por ór
gãos constituídos e preparados, valendo-se de in
formações e dados de todas as fontes às quais tem
acesso, merece o réu um tratamento diferenciado
e justo, razão pela qual a ampla possibilidade de
defesa se lhe afigura a compensação devida pela
força estatal”.’4 No que pertine, especificamente,
às ações de combate ao trabalho escravo, essa for
ça do Estado é facilmente perceptível durante a
realização das operações de resgate de trabalha
dores, que, como regra, são levadas a efeito pelo
Grupo Especial de Fiscalização Móvel, verdadei
ra força tarefa federal composta por agentes do
Ministério do Trabalho e Emprego, da Polícia Fe
deral, da Polícia Rodoviária Federal, dos Ministé
rios Públicos Federal e do do Trabalho e, em al
guns casos, da própria Justiça Trabalhista’5. Ante
a grandeza desse aparato, deve o juiz munir-se de
muita cautela antes de indeferir qualquer diligên
cia que venha a ser requerida pela defesa, mesmo
ciente de que o deferimento poderá retardar o
julgamento da causa.

Ainda no plano dos princípios, é importan
te observar que, ao contrário do que ocorre com
o processo civil e com o processo do trabalho
que se contentam com a verdade formal, o pro
cesso penal, por lidar com interesses de grande
relevância para os cidadãos e para a sociedade,
tais como a vida, a saúde, a integridade física, a
liberdade, a honra e a segurança, é regido pelo
princípio da verdade real.

Conforme nos ensina Júlio Fabbrini Mirabete
através desse princípio “se exclui os limites arti

“ Nucci, op. cit. p. 40.

Algumas varas itinerantes da Justiça do Trabalho par
ticipam das ações de cambate ao trabalho escravo.

ciais da verdade formal, eventualmente criados
ratos ou omissões das partes, presunções, ficções,

transações etc., tão comuns no processo civil”.’6
Significa dizer que omissões, presunções,

ficções, transações etc, não podem se constituir
em obstáculo a que o magistrado prossiga na in
vestigação do que realmente ocorreu no mundo
dos fatos, daí afirmar Mirabete que “Ao contrá

o do que ocorre no processo civil, no processo
penal não se exclui do objeto da prova o cha
mado fato incontroverso, aquele admitido pelas
partes”, devendo o juiz investigar tudo o que lhe
pareça dúbio e suspeito. Assim sendo, o só fato
de o denunciado ter deixado de provar a regu
aridade dessa ou daquela atividade, ou de ter

omitido em contestar essa ou aquela imputa
ção, não é suficiente para autorizar a edição de
um decreto condenatório contra a sua pessoa,
devendo a acusação se esmerar na produção da
prova tendente a demonstrar a veracidade das
suas alegaç6es. Resulta daí que, naqueles casos
em que o ilícito, a um só tempo, venha a infrin
gir tanto a lei civil (ou trabalhista) quanto a lei
penal, é dever do estado ser mais cuidadoso na
reunião dos elementos de prova, de modo a via
bilizar a efetividade da atividade repressora es
tatal em ambas as searas.

Saindo do plano principiológico e passando ao
plano das regras, o art. 155 do Código de Processo
Penal estabelece que “O juiz formará sua convic
ção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar
sua decisão exclusivamente nos elementos infor
inativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Referido dispositivo se constitui em desdo
bramento da garantia constitucional do contra
ditório (art. 50, LV da Lei Maior), significan
do, na prática, que, por melhor que tenha sido
a prova colhida pela polícia judiciária ou por
qualquer outro órgão administrativo de inves

gaçao, tera ela de ser ratificada em Juízo, sob
crivo do contraditório, ou, no mínimo, se re

elar harmônica com os elementos colhidos na

6 Processo penal, 2’ ed., São Paulo: Atlas, 1992, p. 45.

fase instrutória do feito, não podendo, sozin
embasar o decreto condenatório.

Outra regra de grande importância para o ob
jeto do presente trabalho é a que vem insculpida
no art. 158 da Lei Processual Penal, segundo a qual
“Quando a infração deixar vestígios, será indispen
sável o exame de corpo de delito, direto ou indire
to, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Referida norma se constitui em requício do
sistema da prova legal, que, em contraposição ao
sistema do livre convencimento motivado que
predomina atualmente em nossa Lei Processual
Penal, fixava de forma apriorística o valor de cada
prova produzida no processo. “Trata-se de uma
prova imposta por lei (prova tarifada), de modo
que não obedece à regra da ampla liberdade na
produção das provas no processo criminal”.

Nesse sentido, o art. 6°, VII, do Código de
Processo Penal impõe à autoridade policial,
quando for o caso, o dever de determinar a rea
lização de exame de corpo de delito e de quais
quer outras perícias, tão logo venha a tomar co
nhecimento da prática do crime. Tal exame sera
sempre relizado por peritos, podendo o respec
tivo laudo ser confeccionado com base na análi
se direta, efetivada pelo próprio expert, “do ras
tro deixado nitidamente pelo delito” (exame de
corpo de delito direto), ou com base no depoi
mento de testemunhas que presenciaram a sua
execução (exame de corpo de delito indireto).’8

Finalmente, temos o art. 167 do Código de
Processo Penal a estabelecer que, apenas nas hi
póteses de desaparecimento de vestígios, o exa
me de corpo de delito poderá ser substituído pela
prova testemunhal, não sendo tal substituição ad
mitida “quando a responsabilidade pelo sumiço
dos rastros deve-se, exclusivamente, à desídia (ou
outra causa similar) dos agentes do Estado”.

4 Dificuldades para a comprovação do
trabalho degradante

A prática forense revela a existência de ai
guns obstáculos à perfeita comprovação do crime

‘~ Nucci, op. cit., p. 40.

‘8 Nucci, op. cit., p. 368/369.

“Nucci, op. cit., p. 382.

148



Escola de Magistratura Federal da la Região II Jornada de Direito Processua ena

de redução a condição análoga à de escravo, espe
cialmente na modalidade imposição de trabalho
degradante.

Os problemas começam no momento de
encontrar o estabelecimento agrário onde as
práticas escravagistas são desenvolvidas, o que,
a despeito de todos os avanços no campo da
localização via satellite, ainda é especialmente
difícil na imensidão da Amazônia, seja pela pre
cariedade das vias de acesso, seja pela grandeza
de alguns imóveis.

A dificuldade de manter sigilo acerca das
operações é outro fator capaz de comprometer o
flagrante e, em consequência, uma boa colheita
de provas. Com efeito, a grandiosidade do apa
rato mobilizado para esse fim, com a utilização
de veículos traçados, identificados com o logoti
po de órgâos e entidades federais, e de razoável
número de agentes públicos, alguns exibindo
um biotipo não comum na região fiscalizada,
dificilmente consegue passar despercebido nas
pequenas cidades, o que muito contribui para a
ocultação de provas e maquiagem da situaçao de
fato pelos empreendedores criminosos.

Também merece registro a eventual inopor
tunidade da ação fiscalizatória, que, notadamente
no que se refere à agricultura, só logrará alcançar
os seus objetivos se realizada no período de safra,
quando naturalmente ocorre um incremento na
contratação de de mão-de-obra. De fato, o que de
ordinário se verifica no período de entressafra é
a dispensa da maioria dos trabalhadores, sendo
mantidos no estabelecimento tão somente os em
pregados permanents, em relação aos quais geral
mente se toma o cuidado de assegurar a grande
maioria dos direitos trabalhistas.

Superadas as fases de montagem e de desen
cadeamento da operação, depara-se, em seguida,
com a questão da cultura, hábitos e costumes dos
trabalhadores, que, vivendo em situação de po
bresa extrema e não suficientemente conscien
tes dos seus direitos, concentram suas energias
na busca da própria sobrevivência e da respec
tiva família, sem fazer maiores questionamentos
quanto a direitos que reputam ser de menor es
tatura. Acabam, em consequência, por não for
necer à Fiscalização todos os elementos neces
sários a uma descrição minudente da conduta

criminosa. Na mesma linha, merece ser registra
do o temor imposto por fazendeiros e capatazes
aos trabalhadores vitimados por suas práticas
criminosas, o que, não raro, enseja a prestação
de depoimentos não fidedignos aos fatos.

Não bastassem todos esses percalços, outros
obstáculos ainda se apresentam na instrução
processual penal propriamente dita, especial
mente no que se refere à produção das provas
testemunhal e técnica.

Nesse sentido, a prática forense revela que
algumas comarcas da Justiça Estadual, seja pela
ausência de magistrados, seja pela insuficiência
do número de oficiais de justiça, seja, ainda, pela
falta de veículos e de outros recursos materiais,
tem enorme dificuldade de cumprir as cartas
precatórias que, com vistas à oitiva de ofendidos
e de testemunhas, lhes são remetidas pela Justi
ça Federal, contribuindo em muito para o atraso
no julgamento dos feitos.

Por outra parte, mesmo naqueles casos em
que o Juízo deprecado é suficientemente estru
turado, constata-se uma grande dificuldade na
localização dos ofendidos, que anualmente mi
gram em busca de trabalho, alterando sempre o
domicílio ao fim de cada safra. Nesse cenário,
torna-se bastante dificultosa a reprodução, sob
o contraditório, dos depoimentos prestados na
fase extrajudicial.

No que se refere à prova técnica, merece re
gistro o fato de a atuação da Polícia Federal nas
ações de combate ao trabalho escravo ser limi
tada às ações de segurança, não contando com
peritos criminais capazes de efetuar exames de
corpo de delito, contribuindo para o desapare
cimento dos vestígio do crime, seja por obra da
propria natureza, seja em razão de inovação ar
tificiosa levada a efeito pelos acusados.

5 Propostas para garantir a efetividade
da repressão penal ao trabalho
degradante

Neste ponto, elencaremos algumas medidas
que, se adotadas, poderão munir o juízo crimi
nal dos elementos necessários à edição de um
decreto condenatório.

A primeira dessas medidas consistiria no
incremento da atuação da Polícia Federal nas

ações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel,
de modo a que, além das funções de segurança
da equipe, exerçesse também os papeis que lhe
são atribuídos, primordialmente, pela Consti
tuição Federal, dentre os quais merecem des
taque o de apurar infrações penais cuja prática
tenha repercussão interestadual ou internacio
nal e exija repressão uniforme (como é o caso
do trabalho escravo) e o de exercer as funções de
polícia judiciária da União.

A propósito, é importante lembrar que, em
bora o inquérito policial não seja o único substra
to da ação penal, a investigação criminal é, como
regra, de competência da polícia, estando previs
ta em lei, de forma excepcional, a atribuição dessa
ompetência a outras autoridades.

Assim sendo, o que aqui propomos é a parti
cipação de delegados e peritos criminais federais
nesse tipo de operação, de modo a que, consta
tada a prática da infração penal, se possa, ime
datamente, tomar as providências elencadas no
art. 6° da Lei Processual Penal, notadamente a
determinação para que não se alterem o estado e
conservação das coisas, até a chegada dos peritos
criminais; a apreensão dos objetos e documentos
que tiverem ligação com os fatos; a colheita das
provas que servirem para o esclarecimento do
fato e de suas circunstâncias; a oitiva dos ofendi
dos; a determinação para que se proceda a exame
de corpo de delito e a quaisquer outras perícias,
além de outras medidas que, por falta de com
petência investigatória criminal, não podem ser
adotadas pelos auditores fiscais do trabalho.

Com isso, se obteria um ganho de qualidade
quanto à prova eventualmente colhida, haja vis-
a que, além do maior preparo dos policiais para

o exercício desse tipo de atividade, um efetivo
maior e mais qualificado da força de segurança
do Estado teria o efeito de contrabalançar o te
mor imposto por fazendeiros e capatazes, contri
buindo para a obtenção de uma prova oral mais
fiel aos fatos. No que se refere à prova técnica,
poder-se-ia, antecipadamente, colher amostras
para o exame laboratorial da água fornecida aos
trabalhadores, examinar diretamente a qualidade
de alimentos e dos remédios integrantes dos kits
de primeiros socorros, entre outras medidas ten
dentes a evitar que a inovação na situaçao de fato,

ou o natural desaparecimento dos vestígios, vies
se a dificultar a prova da materialidade do deli

A segunda medida consistiria na filmagem
dos principais atos da operação, especialmente
da inspeção da cozinha, alojamentos e instala
ções sanitárias, assim como dos depoimentos de
ofendidos e testemunhas, de modo a retratar da
melhor maneira possível o cenário encontrado
por ocasião do flagrante.

A terceira medida, que em muito poderia
contribuir para a efetividade da repressão penal ao
trabalho degradante, seria a produção antecipada
de provas, expressamente prevista no art. 156, 1,
do Código de Processo Penal, que faculta ao juiz
ordená-la de oficio quando presentes os requisi
tos da relevància e urgência, observada a necesi
dade, adequação e proporcionalidade da medida.
Viabilizada, conforme acima propusemos, a par
ticipação de delegados e peritos federais nas ações
de combate ao trabalho escravo, o que permitiria
a imediata realização de exames de corpo de delito
e outras perícias (art. 6°, VII, do CPP), a sua perU
nência ficaria restrita, basicamente, à colheita dos
depoimentos dos ofendidos e testemunhas sob o
crivo do contraditório, haja vista a já mencionada
dificuldade de localização no decorrer da instrução
processual penal. Em qualquer caso, tratando-se
de medida judicial de natureza cautelar, seria im
prescindível assegurar a participação do investiga
do, nomeando-se, se fosse o caso, defensor dativo.

Na mesma linha, poderia ser requerida,
com base no art. 440 do Código de Processo
Civil, a realização de inspeção judicial anteci
pada, de modo a permitir o esclarecimento do
magistrado sobre os fatos objeto do julgamento,
levando em conta que tal esclarecimento nem
sempre pode ser obtido através das demais pro
vas levadas aos autos.

Alguns obstáculos, entretanto, poderiam se
apresentar à adoção dessas duas últimas medi

20 Medida proposta pelo Juiz Federal Carlos Henrique

Borlido Hadad, da Subseção Judiciária de Marab’,
proferir palestra durante o Curso Trabalho Escravo:
Aspectos Penal e Trabalhista, realizado pela Escola
Nacional da Magistratura e pela Associação dos Ma
gistrados Brasileiros, no perído de 25 a 27/08/20 10
em Brasília/DF.
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das, dentre os quais merece destaque a dificul
dade que teriam os juízes federais de realizar, in
loco, e com a agilidade reclamada pela maioria
dos casos, os referidos atos instrutórios, notada-
mente em face da elevada sobrecarga de traba
lho a que estão em regra sujeitos e da vastidão
do território sob a jurisdição da maioria das
subseções judiciárias federais, especialmente no
âmbito do TRF da P Região. Em outro plano,
poderia haver questionamentos quanto à im
parcialidade do magistrado que participasse de
forma direta da colheita de provas em momen
to anterior ao oferecimento da denúncia. Nesse
sentido, embora a jurisprudência pátria tenha
reiteradamente repelido tais investidas, tramita
no Congresso Nacional projeto de reforma do
Código de Processo Penal que, ao consagrar de
forma expressa o modelo acusatório, veda a ati
vidade instrutória do juiz na fase de investiga
ção, dispondo expressamente em seu art. 17 que
tal atuação constituirá motivo de impedimento
para atuar no processo.

Finalmente, nossa última proposta diz
respeito à denúncia, que deve trazer a perfeita
identificação dos ofendidos, inclusive com a
descrição das respectivas alcunhas, conforme
muito bem sugerido pelo Juiz Federal da Subse
ção Judiciária de Marabá, Dr. Carlos Henrique
Borlido Hadad.

Nesse sentido, devemos ter sempre em men
te que tal medida é decorrência lógica do fato de
o plágio se constituir em crime contra a pessoa,
cuja consumação não pode ser afirmada sem a in
dividualização dos trabalhadores que teriam sido
reduzidos a condição análoga à de escravo. Não
fosse isso o bastante, haveria que se levar em con

2’ Brasil. Senado Pederal. Comissão de Juristas Respon

sável pela Elaboração de Anteprojeto de Reforma do
Codigo de Processo Penal. Anteprojeto de Reforma do
Codigo de Processo Penal / Comissão de Juristas Res
ponsável pela Elaboração de Anteprojeto de Reforma
do Código de Processo Penal. — Brasilia: Senado Federal,
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2009. p32.

Palestra proferida durante o Curso Trabalho Escra
vo: Aspectos Penal e Trabalhista realizado pela Escola
Nacional da Magistratura e pela Associação dos Ma
gistrados Brasileiros, no perído de 25 a 27/08/20 10
em Brasília/DF.

ta que tal medida é de fundamental importância
para a posterior localização desses tabalhadores
no decorrer da instrução processual penal, o que,
aliada à atuação do Ministério Público Federal
junto aos juízos deprecados, certamente, viabii
zaria a colheita dos respectivos depoimentos.

6 Conclusões

que:
De tudo o que foi exposto, podemos extr

1)Embora inserido no capítulo do Código
Penal que trata dos crimes contra a liber
dade individual, mais precisamente na se
ção que trata dos crimes contra a liberda
de pessoal, o delito de redução a condição
analoga à de escravo tem por principal ob
jeto jurídico a dignidade humana do traba
lhador e não a liberdade ambulatória;

2)Uma das diversas formas pelas quais pode
ser materializado o crime de redução a con
dição análoga à de escravo é a imposição
de trabalho sob condições degradantes;

3)Em razão da indeterminação do conceito
“condições degradantes”, este é o modo
de execução do delito cuja prova se apre
senta mais problemática, até porque nem
todo trabalho degradante pode ser taxado
de criminoso;

4)A correta tipificação de determinada con
duta como trabalho degradante pressupoe
que o trabalho seja imposto em um con
texto de total desrespeito à dignidade do
trabalhador, evidenciando a intenção do
empregador de suprimir lhe os direitos
humanos fundamentais;

5)Nosso ordenamento jurídico, em diversos
dispositivos, consagra o sistema da inde
pendência das instâncias, de modo que a
possibilidade de o trabalho escravo rece
ber valorações jurídicas diversas nas esfe
ras trabalhista e criminal não deve causar
maior perplexidade;

6)Nesse sentido, deve-se considerar que o
juízo criminal é mais exigente na aferição
da culpa, enquanto no juízo cível a mais
leve culpa obriga o agente a indenizar;

7)Em outro plano, o processo penal é infor
mado por princípios próprios, a maioria

deles extraída diretamente da Constituição
Federal, o que impõe um modo especial de
produção da prova do fato criminoso;

8)Dentre esses princípios, merecem especial
destaque os da presunção de inocência, da
ampla defesa e da verdade real, por força
dos quais, naqueles casos em que o ilícito,
a um só tempo, venha a infringir tanto a
lei trabalhista quanto a lei penal, é dever
do Estado ser mais cuidadoso na reunião
dos elementos de prova, de modo a viabi
lizar a efetividade da atividade repressora
estatal em ambas as esferas;

9)Além dos princípios acima referidos, al
gumas regras também condicionam a
produção da prova no processo penal,
dentre as quais merecem destaque a do
art. 155, que proíbe o magistrado de fun
damentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na in
vestigação; a do art. 158, que impõe a rea
lização de exame de corpo de delito quan
do a infração deixar vestígios, e a do art.
167, segundo a qual, apenas nas hipóteses
de desaparecimento de vestígios, o exame
de corpo de delito poderá ser substituído
pela prova testemunhal;

10) A prática forense revela a existência de
alguns obstáculos à perfeita comprovação
do crime de redução a condição análoga à
de escravo, especialmente da modalidade
imposição de trabalho degradante, dentre
os quais se sobressaem a difícil localiza
ção dos empreendimentos agrários onde
são praticadas as ações delituosas; as difi
culdades de manutenção do sigilo das res
pectivas operações de combate; a eventu
al inoportunidade da ação fiscalizatória;
a questão da cultura, hábitos e costumes
dos trabalhadores; a dificuldade da Jus
tiça Estadual no cumprimento das cartas
precatórias; e a atuação da Polícia Federal
nas ações de combate ao trabalho escravo
limitada às ações de segurança;

11) Algumas medidas que podem ser ado
tadas com vistas a munir o juízo criminal
dos elementos necessários à edição de um
decreto condenatório são: a) o incremen

to do papel exercido pela Polícia Federal
nas ações do Grupo Especial de Fisca
lização Móvel, de modo a que, alem das
funções de segurança da equipe, exerça
também os papeis que lhe são atribuídos,
primordialmente, pela Constituição Fe
deral; b) a filmagem dos principais atos
da operação, especialmente da inspeção
da cozinha, alojamentos e instalações sa
nitárias, assim como dos depoimentos de
ofendidos e testemunhas; c) a produção
antecipada de provas; d) a inspeção judi
cial antecipada; e e) a perfeita identifica
ção dos ofendidos na denúncia, inclusive
com a descrição das respectivas alcunhas.
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O programa de cooperação federativa de
nominado “Força Nacional de Segurança Pú
blica FNSP” tem como marco legal a Lei n°.

1.473, de 10 de maio de 2007, resultante da
conversão da Medida Provisória n°. 345, de
14 de janeiro de 2007. Referido instrumento
normativo, em termos gerais, dispõe sobre
cooperação federativa no âmbito da seguran
ça pública, autorizando a União a firmar con
vênios com os Estados e o Distrito Federal
para executar atividades e serviços impres
cindíveis à preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio
(art. 1°), da forma como previsto no art. 241
da Constituição Federal de 1988 (“A União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de cooperação entre
os entes federados, autorizando a gestão asso
ciada de serviços públicos, bem como a trans
ferência total ou parcial de encargos, servi
ços, pessoal e bens essenciais à continuidade
dos serviços transferidos” Redação dada
pela Emenda Constitucional n°. 19, de 1998).
No plano infra-legal, os atos normativos que
disciplinam a organização e o funcionamento
da administração pública federal para desen
volvimento deste programa de cooperação
federativa são o Decreto n°. 5.289, de 29 de
novembro de 2004’, e a Portaria MJ n°. 394,
de 4 de março de 2008.

Note-se que o Decreto n°. 5.289, de 29 de novembro de
2004, é anterior à Lei n°. 11.473, de 10 de maio de 2007,
eis que editado inicialmente para regulamentar a hoje
revogada Lei n°. 10.277, de 10 de setembro de 2001,
que sob o pretexto de instituir medida para assegurar
o funcionamento de serviços e atividades imprescin
díveis à segurança pública, simplesmente autorizou a
União a firmar convênio com os Estados-membros
para que estes, em caráter emergencial e provisório,
utilizem servidores públicos federais, ocupantes de
cargos congêneres e de formação técnica compatível,

A cooperação federativa de que trata a
Lei n°. 11.473/07 têm caráter consensual
os Estados interessados e o Distrito Federal
podem voluntariamente aderir, por meio de
atos formais específicos — e todas as ativida
des dela decorrentes devem ser desenvolvidas
sob a coordenação mútua da União e do Ente
convenente, compreendendo operações con
juntas, transferências de recursos e desenvol
vimento de atividades de capacitação e quali
ficação de profissionais, no âmbito da Força
Nacional de Segurança Pública (art. 2°. da Lei
n°. 11.473/07).

São três, portanto, os vértices do que usu
almente designamos Força Nacional de Segu
rança Pública FNSP: a transferência de recur
sos, a qualificação profissional e a realização de
operações conjuntas

Quanto à transferência de recursos, a ver
dade é que sua disciplina precede à própria
criação da Força Nacional de Segurança Pú
blica FNSP, eis que está toda contida na Lei
no. 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que
institui o Fundo Nacional de Segualica do

para execução de atividades e serviços imprescindíveis
à preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, além de também autorizar
que os Estados membros e o Distrito Federal firmas
sem convênios entre si, observados os mesmos termos
e condições. Posteriormente, o Decreto n°. 5.289, de
29 de novembro de 2004, que em verdade foi o pri
meiro texto normativo a tratar da Força Nacional de
Segurança Pública — FNSP, sofreu pequenas modifica
ções pelo Decreto n°. 6.189, de 20 de Agosto de 2007,
para se adaptar em alguns específicos pontos à Lei n°.
11.473, de 10 de maio de 2007.

2 Vide PEREIRA, Gerson da Rosa. A Força Nacio

nal de Segurança Pública e sua administração. bttp:
www2.forumseguranca.org.br node/22 126. Acessa
do em 14/07/2010; e BOLLER, Luiz Fernando. Força
nacional? Só para inglês ver! http: www.ambito-ju
ridico.com.br site index.php?n link—revista artigos
Ieitura&artigo id 3251 Acessado em 14 07 2010.

Competência para processar e julgar eventuais crimes cometidos
em operações da Força Nacional de Segurança Pública — FNSP

Juiz federal substituto Leonardo Augusto de Almeida Aguiar
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Governo Federal, tendo sido posteriormen
te remodelado pela Lei n°. 10.746, de 10 de
outubro de 2003. Entre outros, tais recursos
federais poderão ser repassados aos Estados e
ao Distrito Federal para apoio financeiro em
projetos de: 1 - reequipamento, treinamen
to e qualificação das polícias civis e milita
res, corpos de bombeiros militares e guardas
municipais; II - sistemas de informaçôes, de
inteligência e investigação, bem como de es
tatísticas policiais; III - estruturação e mo
dernização da polícia técnica e científica; IV -

polícia comunitária; e V - prevenção ao delito
e à violência (art. 4°j3.

Já quanto à qualificação profissional e
esse é o vértice mais importante do tema o
programa prevê que os agentes de segurança
das forças estaduais e do Distrito Federal se
jam submetidos a treinamento teórico e práti
co sobre uso progressivo da força, tecnologia
não-letal, direção de veículo policial, controle
de distúrbios civis, tiro policial, atuação em
estabelecimentos prisionais, policiamento
ambiental, resolução de conflitos agrários, ar
tefatos explosivos, direitos humanos e saúde
mental. Desde 2008 esse treinamento é feito
no Batalhão Escola localizado no município
goiano de Luziânia. Os Estados e o Distrito
Federal cedem os agentes por um ano, perí
odo no qual recebem o treinamento, e apos
eles retornam aos locais de origem com todo o
equipamento utilizado durante a capacitaçao,
incluindo viaturas, armas letais e não letais,
coletes e capacetes balísticos de última gera
ção. A iniciativa segundo seus instituidores

visa disseminar tecnologia de ponta e conhe
cimento com foco principal na preservação da
vida e no respeito aos Direitos Humanos.

Por fim, quanto à realização de operações
conjuntas — sendo este o vértice mais polêmi
co e mais visível do programa prevê se a
atuação da União, por meio da Força Nacional
de Segurança Pública, conjuntamente com os

Vide COSTA, Arthur e GROSSI, Bruno C. Relações inter
governamentais e segurança pública: uma análise dofun
do nacional de segurança pública. Em: Revista Brasileira
de Segurança Pública, Ano 1, Edição 1,2007, pp. 6-20.

Entes convenentes, na execução de atividades
e serviços imprescindíveis à preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, os quais estão taxativamen
te previstos no art. 3°. da Lei n°. 11.473/07:

- policiamento ostensivo4; II - cumprimen
to de mandados de prisão; III - cumprimento
de alvarás de soltura; IV - guarda, vigilância
e custódia de presos ; V serviços técnico
periciais, qualquer que seja sua modalidade; e
VI - registro de ocorrências policiais.

A polêmica está justamente na possível
inconstitucionalidade deste vértice6, por ofen
sa ao art. 144 da Constituição de 1988v, que
dispõe sobre os órgãos de segurança pública

Portaria MJ n°394, de 4 de março de 2008: Art. 1°. Para
efeito de aplicação do art 30,1, da Lei n° 11.473, de 2007,
considera se policiamento ostensivo as operações con
juntas com os orgãos federais no cumprimento de suas
atribuições policiais ou com os órgãos de segurança pú
blica estaduais realizadas pela Força Nacional, no cum
primento das seguintes missões: 1 apoio às ações de
polícia para realização de cerco e contenção em áreas
de grande perturbação da ordem pública; 11 - apoio às
ações de polícia sobre grandes impactos ambientais ne
gativos; III - apoio às ações de polícia na realização de
bloqueios em rodovias; IV - atuação em grandes even
tos públicos de repercussão internacional; V - apoio às
autoridades locais em ações de defesa civil em caso de
desastres e catástrofes; VI apoio às ações do Programa
Nacional de Segurança Pública - PRONASCI, criado
pela Lei n°. 11.530, de 24 de outubro de 2007.

5Portaria MJ n° 394, de 4 de março de 2008: Art. 2° As
atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia
de presos, previstos no art. 3°, IV, da Lei n° 11.473,
de 2007, serão executadas pela Força Nacional de Se
gurança Pública em situações extraordinárias de grave
crise no sistema penitenciario.

6Vide JACOB, Ricardo. Força Nacional de Seguran
ça Pública poderá ser extinta. <http: ricardojacob.
org/?p=l088> Acessado em 14/07/2010; PEREIRA,
Gerson da Rosa. Força Nacional de Segurança Públi
ca: é a solução? <http: www2forumseguranc&org.br
node 21902 Acessado em 14/07 2010; e PEREIRA,
Gerson da Rosa. A inconstitucionalidade da Força Na
cional de Segurança Pública. <http: www2.forumsegu
ranca.org.br node/22 127 Acessado em 14/07/2010.

Constituição Federal de 1988: Art. 144. A segurança pú
blica, dever do Estado, direito e responsabilidade de to
dos, e exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes orgaos: 1 polícia federal; II polícia rodoviária

do país. No ponto, registre-se, a existência de
uma Ação Civil Pública proposta pelo Minis
tério Público Federal na Seção Judiciária do
Pará, autos n°. 2009.39.00.000686-2, visando
obstar o emprego da Força Nacional em todo
o territorio nacional8. Registre-se, também, a
existência de uma Proposta de Emenda Cons
titucional (PEC n°. 63/2007), em trâmite na
Câmara dos Deputados, que visa alterar o art.
144 da Constituição Federal para inserir entre

federal; III - polícia ferroviária federal; IV polícias civis;
V polícias militares e corpos de bombeiros militares.

A ação está em trâmite na d. 2’. Vara Federal de Belém, já
tendo sido sentenciada e julgada improcedente, mas ain
da sem trânsito em julgado da decisão. Sustenta a inicial
que a Força Nacional de Segurança Pública, longe de ser
um mero programa de cooperação, está sendo empregada
como órgão de polícia ostensiva da União em diversos Es
tados da Federação, traduzindo-se em um autoritarismo
incompativel com o Estado Democrático de Direito. As
im, a sua criação por decreto presidencial, viola o artigo

144 da Constituição Federal que dispõe de forma taxativa
sobre os órgâos de segurança pública do país, burlando a

ecessidade de emenda constitucional para sua institui-
ao, bem como a competência do Congresso Nacional

ada no inciso XI do artigo 48 do texto constitucional.
ssinaia ainda a inicial que a atuação da Força Nacional

de Segurança Pública, ainda que conte com a anuência
dos governadores, configura intervenção federal ainda
que transvestida de “cooperação federativa”, o que macu
la o princípio da não-intervenção. A v. sentença, por sua
vez, analisando a questão sob a ótica da efetiva outorga de
proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos, resguar
dando-lhes a integridade fisica e o direito à vida, parte da
premissa de ser a segurança pública um direito fundamen
tal de natureza prestacional que assim atrai a incidência
do regime privilegiado dos direitos ftindamentais, dotado
de eficácia jurídica imediata, vinculando entidades públi
cas e com a garantia do seu conteúdo essencial. Conforme
consta do decisium, a sua faceta prestacional imporia ao
Estado o dever de assegurar a segurança pública a todos
os cidadãos, e para o bom desempenho desse papel seria
então justificável a mútua colaboração entre a IJniao e os
Estados Federados, conjugando esforços no combate da
criminalidade, conforme autoriza o artigo 241 da Consti
tuição. Para alem disso, a v. sentença conclui que a Força
Nacional de Segurança Pública, longe de constituir um
órgão proprio e autônomo de segurança pública federal,
seria tão-somente um grupamento especialmente treina
do composto de forças já existentes.

os órgãos responsáveis pela segurança pública
a Força Nacional de Segurança Pública’.

Já a visibilidade, por sua vez, decorre da
propria natureza das operações e da forma
como vêm sendo realizadas, com o uso de
símbolos de identificação próprios, em es
pecial fardamento específico, com inscrições
visiveis de «Força Nacional”, e viaturas osten
sivamente identificadas como pertencentes à
“Força Nacional”.

Neste ponto é que reside a indagação que
norteia o presente estudo: em caso de eventu
al infração penal praticada nas ditas “opera
ções” da Força Nacional de Segurança Pública
— FNSP, por seus integrantes, caberá à Justiça
Federal a competência para o correspondente
processo e julgamento?

A resposta afirmativa impõe-se, senão ve
jamos:

As chamadas «operações” da Força Na
cional de Segurança Pública — FNSP são de
sempenhadas por militares e servidores civis
dos estados e do Distrito Federal’°’’. Primei
ramente os Estados e o Distrito Federal co
locam à disposição da União determinados
servidores, e então uma parte deles é selecio
nada e treinada pelo Ministério da Justiça

9Na Justificação, argumenta-se que a Força Nacional de
Segurança Pública, criada como uma das ações do PIa
no Nacional de Segurança Pública e do Sistema Unico
de Segurança Pública, institucionalizou-se como orgao
a serviço da segurança pública, realizando operaçoes em
diversos Estados da Federação. Daí, a necessidade de dar
lhe reconhecimento constitucional.
Lei n°. 11.473, de 10 de maio de 2007: Art. 52 As ati
vidades de cooperação federativa, no âmbito da Força
Nacional de Segurança Pública, serão desempenhadas
por militares e servidores civis dos entes federados que
celebrarem convênio, na forma do art. 1° desta Lei.

A participação de servidores federais é excepcional,
conforme se infere do seguinte dispositivo do Decreto
n°. 5.289, de 29 de novembro de 2004: Art. 9°. A União
poderá fornecer recursos humanos e materiais com
plementares ou suplementares quando forem inexis
tentes, indisponíveis, inadequados ou insuficientes os
recursos dos órgãos estaduais, para
atividades da Força Nacion ‘ -

Decreto n°. 5.289, de 29 de novem
Art. 10. Cabera ao Ministério da Justiça: (.) IV - se-
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passando a constituir a partir do término do
período de treinamento o chamado “contin
gente mobilizável” , ou seja, passam a serem
passíveis de designação, pelo Ministro da Justi
ça , para atuarem em atividades e serviços im
prescindíveis à preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio’6

em situações excepcionais e mediante expres

lecionar e treinar os servidores policiais que os Go
vernadores dos Estados participantes do programa
de cooperação federativa colocarem à disposição da
Força Nacional de Segurança Pública.
Decreto n°. 5.289, de 29 de novembro de 2004:
Art. 4°. (...) § 2°. O contingente mobilizável da Força
Nacional de Segurança Pública será composto por
servidores que tenham recebido, do Ministério da
Justiça, treinamento especial para atuação conjunta,
integrantes das polícias federais e dos órgãos de se
gurança pública dos Estados que tenham aderido ao
programa de cooperação federativa.

“Portaria MJ n° 394, de 4 de março de 2008: Art. 4°
Os instrumentos de adesão ao programa de coope
ração federativa da Força Nacional de Segurança
Pública deverão prever a obrigatoriedade de mobi
lização permanente de, no mínimo, 8,5% do efetivo
dos órgãos de segurança pública dos Estados e do
Distrito Federal treinado pelo Programa de Coope
raçao, para emprego imediato na Força Nacional de
Segurança Pública.

Decreto n°. 5.289, de 29 de novembro de 2004:
Art. 8°. Os servidores dos Estados mobilizados para
atuar em operação da Força Nacional de Segurança
Pública serão designados pelo Ministério da Justiça.

~ Decreto n°. 5.289, de 29 de novembro de 2004:

Art. 4°. (...) § 4°. As atribuições dos integrantes dos
órgãos de segurança pública envolvidos em ativi
dades da Força Nacional de Segurança Pública são
aquelas previstas no art. 144 da Constituição e na
legislação em vigor.

Note-se que desde 20007, com o advento do Decreto
n°. 6.189, de 20 de Agosto de 2007, passou a existir
um contingente permanente mínimo de quinhentos
homens da Força Nacional de Segurança Pública
treinados para emprego imediato, o qual encontra-
se aquartelado atualmente no Batalhão Escola de
Luziânia GO.

sa solicitação do Governador do Estado ou do
Distrito Federal’8 19, sempre por prazo limitado.

~ Decreto n°. 5.289, de 29 de novembro de 2004;

Art. 4° A Força Nacional de Segurança Pública poderá
ser empregada em qualquer parte do território nacio
nal, mediante solicitação expressa do respectivo Gover
nador de Estado ou do Distrito Federal. § 1°. Compete
ao Ministro de Estado da Justiça determinar o empre
go da Força Nacional de Segurança Pública, que sera
episódico e planejado. (,) § 3°. O ato do Ministro de
Estado da Justiça que determinar o emprego da For a
Nacional de Segurança Pública conterá: 1 delimitaçao
da área de atuação e limitação do prazo nos quais as
atividades da Força Nacional de Segurança Publi a
serão desempenhadas; II - indicação das medidas de
preservação da ordem pública a serem implementadas;
e III as diretrizes que nortearão o desenvolvimento
das operações de segurança pública.
Portaria MJ n° 394, de 4 de março de 2008: Art. 3° O
emprego da Força Nacional de Segurança Pública em
qualquer parte do território nacional, salvo nos casos
de solicitaçao dos órgãos federais no cumprimento de
suas atribuiçoes policiais, fica condicionado à observân
cia dos seguintes requisitos: S 1° A celebração de convé
nio de adesão ao programa de cooperação federativa da
Força Nacional de Segurança Pública, entre a União e os
Estados e o Distrito Federal, para execução das ativida
des e serviços imprescindíveis à preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
nos termos do art. 1~ da Lei 11.473, de 2007. § 2° A soli
citação expressa do respectivo Governador de Estado ou
do Distrito Federal, onde deverá constar: 1- descrição do
fato que justifique o emprego da Força Nacional de Se
gurança Pública; 11 - declaração da imprescindibilidade
de apoio da Força Nacional de Segurança Pública para o
restabelecimento da situação de preservação da ordem
pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio;
111 delimitação territorial da área de atuação da Força
Nacional de Segurança Pública; VI - proposta de empre
go da Força Nacional de Segurança Pública no Estado
ou no Distrito Federal, indicando que o fato descrito no
inciso 1 deste artigo compreende uma das atividades ou
serviços previstos no art. 3° da Lei n° 11.473, de 2007,
e no art. 1° desta portaria. § 3° O Parecer Técnico da
Secretaria Nacional de Segurança Pública identificara a
oportunidade e a viabilidade operacional do emprego da
Força Nacional de Segurança Pública. No caso de solici
tação do governador do Distrito Federal, o Parecer Tec
nico da Secretaria Nacional de Segurança Pública deverá
considerar a importância de garantir o funcionamento
regular dos poderes de União.
Portaria MJ n° 394, de 4 de março de 2008: Art. 5 A
permanência da Força Nacional de Segurança Publica
em qualquer parte do território nacional devera ocor

É importante notar que, segundo disposição
expressa do art. 5°. do Decreto n°. 5.289, de 29
de novembro de 2004, “os servidores de órgãos
de segurança pública mobilizados para atuar de
forma integrada, no programa de cooperação fe
derativa, ficarão sob coordenação do Ministério
da Justiça enquanto durar sua mobilização, mas
não deixam de integrar o quadro funcional de
seus respectivos órgãos”.

Contudo, nos exatos termos do art. 6°. da
Lei n°. 11.473, de 10 de maio de 2007, os servi
dores civis e militares dos Estados e do Distri
to Federal que participarem de atividades ati
nentes à Força Nacional de Segurança Pública

FNSP fazem jus ao recebimento de diária a
paga na forma prevista no art. 4° da Lei n°.

8.162, de 8 de janeiro de 19912021.

rer durante o prazo delimitado pelo ato do Ministro
de Estado da Justiça, nos termos do art. 4°, §3°, do De
creto n°. 5.289, de 2004. Parágrafo único. A renovação
do emprego da Força Nacional de Segurança Pública
ica condicionada a nova solicitação do Governador

do Estado ou do Distrito Federal que, além de conter
os requisitos previstos no art. 3° desta portaria, deverá
ndicar as medidas de preservação da ordem pública e

da incolumidade das pessoas e do patrimônio a serem
mplementadas com o fim de desmobilização da Força
acional de Segurança Pública.

Lei n°. 11.473, de 10 de maio de 2007: Art. 6°. Os servido
res civis e militares dos Estados e do Distrito Federal que
participarem de atividades desenvolvidas em decorrên
cia de convênio de cooperação de que trata esta Lei farão
jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista
no art. 4o da Lei no 8.162, de 8 de janeiro de 1991. § lo
A diária de que trata o caput deste artigo será concedi
da aos servidores enquanto mobilizados no ãmbito do
programa da Força Nacional de Segurança Publica em
razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou
transitório para outro ponto do território nacional e não
será computada para efeito de adicional de férias e do
13o (décimo terceiro) salário, nem integrara os salários,
remunerações, subsidios, proventos ou pensoes, inclusi
ve alimentícias. § 2o A diária de que trata o caput deste
artigo será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança
Pública, instituído pela Lei no 10.201, de 14 de fevereiro
de 2001, e, excepcionalmente, à conta de dotação orça
mentária da União.
Além do recebimento de diária, o Decreto n°. 5.289,
de 29 de novembro de 2004 ainda prevê (art. 6°.) que
“provisão de assistência médica e seguro de vida e de
acidentes dos servidores mobilizados, vitimados quan

A importância do dispositivo está em fixar a
natureza jurídica da integração desses servidores
àquele programa federal: eles são legalmente trata
dos como “colaboradores eventuais”22.

Doutrinariamente, têm-se que o colaborador
eventual é uma pessoa que, sem vínculo com o Ser
viço Público, vem a ser convidada a prest -

ou participar de eventos de interesse dos órgãos
ou entidades da Administração. Ou seja: e
aquela pessoa que, dotada de uma capacidade
ou condição específica, recebe a incumbência
da execução de determinada atividade, sem
que isso gere qualquer tipo de vínculo fun
cional com a Administração.

O contingente eventualmente mobilizado
da Força Nacional de Segurança Pública FNSP
então tem sua situação jurídica equiparada à dos
colaboradores eventuais, nos seguintes termos:
continuam sendo servidores públicos civis ou
militares dos Estados de origem ou do Distrito
Federal, mas enquanto mobilizados são juridica
mente classificados como “colaboradores even
tuais” da União.

Pois bem. De acordo com o art. 109, IV, da
Constituição Federal de 1988, “aos juízes federais
compete processar e julgar os crimes políticos e
as infrações penais praticadas em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ex

do em atuação efetiva em operações da Força Nacional
de Segurança Pública” e (art. 7°.) que “caso algum ser
vidor militar mobilizado venha a responder a inquerito
policial ou a processo judicial por sua atuação efetiva
em operações da Força Nacional de Segurança
poderá ser ele representado judicialmente pela Ad
cacia-Geral da União, nos termos do art. 22, paragrafo
único, da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995.”

Lei n°. 8.162, de 8 de janeiro de 1991: Art. 4°. Corre
rão à conta das dotaçôes orçamentárias próprias dos
orgaos interessados, consoante se dispuser em regula
mento, as despesas de deslocamento, de alimentação
e de pousada dos colaboradores eventuais, inclusive
membros de colegiados integrantes de estrutura regi
mental de Ministério e das Secretarias da Presid’
da Republica, quando em viagem de serviç -

dada pela Lei n°8.216, de 13.8,1991)
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cluídas as contravenções e ressalvada a compe
tência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”23.

Já é pacífico entre nós que os crimes prati
cados por servidores públicos atrelados à União,
suas autarquias ou empresas públicas, desde que
relacionados às suas funções, são processados e
julgados pela Justiça Federal, eis que atentam
contra os serviços federais. Nesse sentido, vide a
súmula 254 do extinto Tribunal Federal de Re
cursos: “compete à Justiça Federal processar e
julgar os delitos praticados por funcionário pú
blico federal, no exercício de suas funções e com
estas relacionados”2425

Como se sabe, a expressão “servidor públi
co” ou “funcionário público” tem significado
definido: são as pessoas fisicas que prestam ser
viços ao Estado e às entidades da administração
indireta, com vínculo empregatício e mediante
remuneração paga pelos cofres públicos. Se di
videm em: a) servidor estatutário (regido pelo
regime estatutário e ocupante de cargo); b) em
pregado público (regido pela CLT e ocupante
de emprego público); e c) servidor temporário
(regido, no âmbito federal, pela Lei 8.745/93 e
não ocupam cargo ou emprego, simplesmente
exercem função).

23 Vide: DEMO, Roberto Luis Luchi. Competência

penal originária da Justiça Federal: desenho consti
tucional na jurisprudência e a novidade da Reforma
do Judiciário. <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/
artigos/edicaoooó/roberto_demo.htm> Acessado em
15/07/2010; e MACEDO, Guilherme Costa. Aspectos
polêmicos da competência criminal da Justiça Federal.
<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/arti
cle/view/903/664> Acessado em 15/07/2010.
A posição de Guilherme Nucci, contudo, é em sentido
contrario, pois para ele “o funcionário público federal,
ainda que no exercício da função, cometendo crime da
esfera da Justiça Estadual, por este juízo será julgado”
(N1.JCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo
Penal e Execução PenaL 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 244).

Note se que o crime praticado contra servidor publi
co da União, de autarquia federal ou de empresa pú
blica federal será da competência da Justiça Federal se
envolver o exercício das funções da vítima, consoante
se infere da súmula 147 do STJ: “compete à Justiça
Federal processar e julgar os crimes praticados con
tra funcionário público federal, quando relacionados
com o exercício da função”.

O colaborador eventual é uma categoria à
parte, que não se confunde com o servidor pú
blico, embora juntamente com ele e com o agente
político forme a categoria dos agentes publicos.

A categoria do colaborador eventual englob
basicamente três espécies de pessoas: a) pessoa
que recebem delegação do poder público par
exercerem função pública, em nome próprio
sem vínculo empregatício mas sob fiscalizaça
do poder publico, sendo que sua remuneraçao
não é paga pelos cofres públicos, mas pelos ter
ceiros usuários do serviço. Ë o caso dos conces
sionários e permissionários de serviços público
serviços notariais e de registro, leiloeiros, tradu
tores, intérpretes; b) pessoas que são requisita
das, nomeadas ou designadas para o exercici
de funções públicas relevantes. É o caso dos ju
rados, serviços militar ou eleitoral obrigatório;
e c) pessoas que espontaneamente assumem
determinada função pública em momento de
emergência, como epidemia, incêndio, enchen
te (são os chamados gestores de negócio)26.

Os ditos “integrantes” da Força Nacional de
Segurança Pública — FNSP melhor se adequam
à segunda categoria, das pessoas que são requisi
tadas, nomeadas ou designadas para o exercício
de funções públicas relevantes, pois como se viu
são eles designados pelo Ministro da Justiça

Assim, a primeira conclusão é de que a situ
ação desses colaboradores não encontra guarida
na súmula 254 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, eis que enquanto a súmula trata de ser
vidores públicos, a categoria à qual pertencem é a
dos colaboradores eventuais.

Ocorre que eventual crime praticado por in
tegrante do contingente mobilizado da Força Na
cional de Segurança Pública — FNSP, desde que
relacionado às suas funções institucionais (leia-se
“execução de atividades e serviços imprescindíveis
à preservação da ordem pública e da incolumida
de das pessoas e do patrimônio”), igualmente re

26 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Admi

nistrativo. 13’. Edição. São Paulo: Atlas, 2000.
Decreto n°. 5.289, de 29 de novembro de 2004: Art. 8G.
Os servidores dos Estados mobilizados para atuar em
operaçao da Força Nacional de Segurança Pública se
rão designados pelo Ministério da Justiça.

presenta um atentado contra os serviços federais,
de modo a atrair a competência da Justiça Federal
para seu processo e julgamento, com flilcro no art.
109,1V, da Constituição Federal de 1988.

Isto porque, apesar da condição jurídica de
meros colaboradores eventuais, não se pode olvi
dar a natureza das atividades desenvolvidas pela
Força Nacional de Segurança Pública FNSP
neste vertice de sua tríade2t: a Uniao, valendo se
de servidores civis e militares de Estados e do
Distrito Federal, atua em determinado local e
em limitado espaço de tempo, conjuntamente
com as forças locais, em operações de segurança
pública. É, pois, uma típica situação de gestão
associada de serviços públicos, tal como auto
rizado pelo art. 241 da Constituição de 1988 e
expressamente previsto no art. 1°. da Lei n°.
11.473, de 10 de maio de 2007: “A União poderá
firmar convênio com os Estados e o Distrito Fe
deral para executar atividades e serviços impres
cindíveis à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

Veja-se bem a literalidade do dispositivo
legal: A União firmará convênio para executar
ações próprias de segurança pública, embora o
deva fazer de forma conjunta com as autorida
des do Estado ou do Distrito Federal, nos ter
mos do art. 2°. do mesmo diploma legal.

Mas, analisando-se a situação específica da
queles que, nesta situação, estão a representar a
União, temos justamente o contingente de que
trata o art. 5°. da Lei n°. 11.473, de 10 de maio de
2007: “As atividades de cooperação federativa, no
âmbito da Força Nacional de Segurança Pública,
serão desempenhadas por militares e servidores

28 Não custa rememorar aqui que a cooperação federa

tiva de que trata a Lei n°. 11.473/07 compreende ope
rações conjuntas, transferências de recursos e desen
volvimento de atividades de capacitação e qualifica
ção de profissionais, no âmbito da Força Nacional de

egurança Publica (art. 2° da Lei n°. 11.473/07). Ou
seja: são três os vértices do que usualmente designa
mos Força Nacional de Segurança Pública — FNSP:

transferência de recursos, a qualificação profissio
nal e a realização de operações conjuntas, sendo que
neste ponto específico do trabalho estamos tratando
da justamente desse último vértice.

civis dos entes federados que celebrarem convê
nio, na forma do art. 1 desta Lei”.

Ou seja, são os colaboradores eventuais da
União que a representam nas chamadas opera
ções conjuntas, embora oriundos das forças pú
blicas estaduais, o que é absolutamente irr
te pois poderiam até mesmo serem oriundos do
setor privado.

O importante é que estando eles a representar
o ente federativo Uniao, eventual infração penal

espécie de desvio de conduta — que porven
tura pratiquem no exercício dessa função certa
mente representará inegável atentado ao serviço
que, em última análise, está sendo prestado pela
União

Desse modo, conclui-se que, por inafastável
imposição do art. 109, IV, da Constituição Fede
ral de 1988, é a Justiça Federal o órgão jurisdicio
nal competente para processar e julgar eventuais
crimes cometidos em operações da Força Nacio
nal de Segurança Pública pelos seus membros.

29 No ponto, é importante ressalvar que a conclusão

exposta se refere apenas e tão somente aos crimes
comuns. Isto porque, sendo as atividades de coope
ração federativa, no âmbito da Força Nacional de
Segurança Pública, desempenhadas por militares e
servidores civis dos entes federados (art. 5°. da Lei
n°. 11.473, de 10 de maio de 2007), é possível a prá
tica, quanto àqueles primeiros, de fato previsto como
crime pelo Código Penal Militar, o que faz incidir a
regra de competência constante do art. 125, § 4°., da
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela
EC 45/04, segundo a qual à Justiça Militar estadual
compete processar e julgar os militares dos Estados,
nos crimes militares definidos em lei (...), ressalvada a
competência do júri quando a vitima for civil. At -

se, contudo, que a competência da Justiça Militar não
é definida em razão da pessoa, mas sim em razão da
matéria (crimes militares). Atente se ainda que
Competente para processar e julgar policial militar
acusado de crime militar é a Justiça Militar do Est
a que pertence sua corporação, mesmo que o delit
tenha sido praticado no território de outro Estad
(Sumulo 78 do STJ), e que n
Justiça Militar Estadual, a co
Criminal Comum do mesmo Estado.
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In rodução. O processo penal no marco do
constitucionalismo democrático. Princípio in
quisitório x princípio acusatório: o problema da
gestão da prova no processo penal sob a perspec
tiva constitucional da separação de poderes. O
avanço no Anteprojeto de Reforma do Código de
Processo Penal. Referências Bibliográficas.

1 Introdução

Este artigo pretende, inicialmente, situar o pro
cesso penal no marco do constitucionalismo demo
crático, demonstrando que o Estado Democrático
de Direito resulta da superação dos paradigmas an

edentes do Estado Liberal e do Estado Social.
Em seguida, com ênfase tanto na moderna

leitura do princípio constitucional da separação de
poderes, compreendido como técnica eficiente de
controle e promoção de poder, quanto na inteli
gência do princípio constitucional acusatório, con
formador da técnica processual vigente, objetiva
se justificar a exclusividade da função acusatória
para o Ministério Público e explicar a vedação da
atuação supletiva do Juiz na proposição da prova.

A análise da realidade histórica e legislativa
brasileira e a mudança promovida pelo recente
Anteprojeto de Reforma do Código de Proces
so Penal enriquecerão bastante o entendimento
de que enquanto o Ministério Público se desin
cumbe da função acusatória, o Juiz volta toda a
sua atenção para a dificil tarefa de promover a
tutela dos direitos fundamentais, nesse ambien
te plural de permanente tensão entre normas
jurídicas que concorrem, entre si, para regerem
intricadas situaçoes.

2 O processo penal no marco do
constitucionalismo democrático

A observação feita por OLIVEIRA (2004, p.
de que no Brasil, neste início do século XXI,

Palestrante Leonardo Augusto Marinho Marques

a teoria do processo penal se conscientizou de
que a pesquisa dogmática precisa se desenvolver
a partir do referencial constitucional, à primeira
vista, parece ser bastante óbvia e até mesmo dis
pensável. Afinal, em todo Estado Democrático de
Direito, a Constituição sempre cumpre o papel
de legitimar e de articular tanto o Estado quanto
o Direito, evitando, consequentemente, que am
bos se fundem em si mesmo. (Cf. CARVALHO
NETTO, 2004, p. 25-26).

Porém, o comentário perde toda a sua obvie
dade diante da nossa realidade social que revela
uma forte tradição autoritária, cujas raízes se fim
caram no período colonial das capitanias heredi
tárias e dos senhores de engenho e cujos frutos se
consolidaram na República Velha e na Repúbli
ca Nova, em décadas de coronelismo e ditadura.
Essa tradição tem sobrevivido em tempos moder
nos, permitindo que práticas constitucionais an
tenores, típicas de uma ordem autocrática, pas
sem a concorrer com as práticas novas, proprias
de uma ordem democrática.

Necessário compreender que, na realidade
do processo penal, as práticas autoritárias antigas
encontram sobrevida no atual Código de 1941,
infeliz cópia do Projeto do Código fascista de
Benito Mussolini, que, despudoradamente, pri
ma por uma ação repressiva, justificada na pri
mazia do interesse público sobre o interesse do
indivíduo, e que acaba por renunciar à tutela dos
direitos fundamentais, classificados na Exposi
ção de Motivos, de “pesudodireitos individuais”,
“franquias”, “imunidades” e “extenso catálogo de
garantias e favores”.

Distanciando se da Constituição, vista equivo
cadamente a como um Direito superior e diferen
te do demais Direito (Cf. CARVALHO NEnO,
2004, p. 25), e refletindo aquela tensão entre fatici
dade e validade inerente a qualquer realidade social,
o processo penal passa a desenvolver sua própria
prática interpretativa e argumentativa, ganhando

A exclusividade da função acusatória e a limitação da atividade do
juiz: inteligência do princípio da separação de Poderes

e do princípio acusatório
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foro de legitimidade na legislação processual penal
infra-constitucional (Cf. OLIVEIRA, 2007, p.l45).
Por conseguinte, inúmeras práticas antigas, que a
Constituição pretendeu abolir, mantêm seu dina
mismo na realidade cotidiana, exatamente porque
o Código de 1941 se torna auto-suficiente najusti
flcação do processo penal.

Complementando o raciocínio, entende-se
que a observação de OLIVERA (2004) é extrema
mente relevante e precisa ser devidamente con
textualizada no paradigma do Estado Democráti
co de Direito, sob pena de não ser apreendida em
toda sua exatidão.

Pensar o processo penal através do referen
cial constitucional significa bem mais do que
partir de um modelo pré ordenante, no qual os
direitos fundamentais ocupam a centralidade do
ordenamento, expressando ora o limite imposto
ao poder estatal em favor da liberdade individual
(Estado Liberal), ora o consenso ético em torno
do qual os cidadãos se reúnem em sociedade,
buscando o bem comum (Estado do Bem-Estar
Social). (Cf. PEREIRA, 2008, p. 82-84).

Pensar o processo penal no contexto do Es
tado Democrático de Direito pressupõe a com
preensão histórica de que a modernidade já supe
rou os paradigmas anteriores do Estado Liberal
e do Estado Social. Enfim, exige-se, por coerên
cia epistemológica, que se tenha em mente que
o constitucionalismo democratico se assenta em
bases específicas. Senão, corre se o sério risco de
se empreender uma pesquisa dogmática fora do
referencial constitucional contemporâneo e de se
extrair conclusões que não mais se sustentam.

Ora, no paradigma do Estado Liberal ou do
Estado de Direito, os esforços se voltavam para
impedir o retorno ao absolutismo. A lei limitava
o poder do Estado na esfera pública da sociedade
política, assegurando aos cidadãos livres o pleno
exercício de sua autonomia na esfera privada da
sociedade civil. Nesse quadro, o ideal da separa
ção de poderes representava a mais bem elaborada
técnica de controle do poder, capaz de assegurar
racionalmente a proteção do indivíduo contra a
arbitrariedade. (Cf. PEREIRA, 2008, p. 239-241).

Verdadeira amarra da legalidade no paradig
ma liberal, a separação de poderes criou esferas
rígidas de competência. O Legislativo, interpre

tando a vontade política da populaçao ja associa
da à soberania popular, encarregava se da pro
dução das leis e da fiscalização da administraçao
pública. Uma legislação mínima para não ferir a
meta de liberdade máxima.

O Judiciário nada interpretava, apenas re
produzia a palavra da lei, exercendo aquela ativi
dade mecânica de aplicação silogística da norma
ao caso concreto. Partindo da premissa de que os
textos legislativos deveriam ser claros e precisos,
bastava dizer a lei. Sintetizando, a atividade juris
dicional se resumia ao jus dicere e não alcançava
ojus dare (Cf. FERRAJOLI, 2006, p. 41).

O Executivo, considerando a redução do es
paço público ao estritamente necessário à con
tenção do poder, orientava-se pela proposta do
Estado mínimo, que não interviria jamais na
esfera de liberdade dos cidadãos. O que não era
proibido era imediatamente permitido. Conse
quentemente, competia-lhe policiar a sociedade
para que a liberdade individual não fosse viola
da. (Cf. CRUZ, 2001, p. 217-218 e CARVALHO
NETTO, 2004, p. 32-34).

A prevalência da liberdade sobre a igualda
de, o exercício indiscriminado do direito de pro
priedade e a concentração do capital em poucas
mãos promoveram a exploração do homem pelo
próprio homem, formando um ambiente hostil
de miséria e de profunda injustiça social. Surgi
ram, então, os primeiros movimentos sociais, rei
vindicando paulatinamente a inclusão, na pauta
jurídica, dos direitos sociais e coletivos. Após a
Primeira Guerra Mundial, esses movimentos, an
tes classificados como casos de polícia, ganham a
força necessária para desferir o golpe final contra
o Estado de Direito.

Assim, nasceu o Estado do Bem Estar Social
com a tarefa de intervir na sociedade para aten
der as demandas sociais. Como o bem estar da
população depende efetivamente das prestações
positivas do Estado, os direitos sociais e coletivos
foram constitucionalizados e legitimaram a nova
forma de atuação do Leviatã.

Imediatamente, a liberdade de fazer tudo o
que não está proibido perdeu sua condição ab
soluta. A legislação liberal foi ampliada para ab
sorver leis que contemplem a seguridade social,
a saúde pública, o direito à greve, ao salário mí

imo, à livre organização sindical e partidária.
bandonou se o modelo consubstanciado na

gualdade formal perante a lei e na liberdade pie
na para instituir-se a restrição de liberdade em
favor da igualdade material.

Na nova realidade que se configura, o Direito
público se sobrepõe ao Direito privado, do mes
mo modo que o Estado se sobrepõe à sociedade.
E o Direito, que antes dava ênfase à sociedade
civil, agora se organiza em torno da sociedade
política, refletindo uma suposta identidade ética.
A Constituição é concebida como uma ordem de
valores pretensamente compartilhada pelos inte
grantes da sociedade política (Cf. CARVALHO
NETTO, 2004, p. 35-37; CRUZ, 2001, p. 219 222;
OLIVEIRA, 2007, p. 32-33 e p. 116).

No plano teórico, a primeira dificuldade a
ser enfrentada é concepção liberal da separação
rígida de funções. Aquela divisão estanque cedeu
lugar à cooperação entre os poderes, argumento
indispensável para ampliação da competência do
Executivo e do Judiciário, mediante constante
delegação dos poderes do Legislativo. Inevitavel
mente, o Executivo obteve destaque no modelo
do Bem Estar, porque passou a intervir direta
mente na realidade para atingir as metas sociais
e reduzir a desigualdade.

Na reformulação da separação de poderes,
o juiz se viu obrigado a abandonar o raciocínio
silogístico de subsunção da lei ao caso concreto
e passou a se esforçar para compreender o espí
rito da lei e a vontade do legislador, promovendo
uma análise teleológica, sistêmica e histórica da
legislação. Ampliando consideravelmente o ho
rizonte liberal da boca que profere a palavra da

i, o Judiciário agora se depara com o quadro
de leituras possíveis, resultante da suposta carga
axiológica subjacente ao Direito. Recorre à pon
deração dos valores, na análise do caso concre
to, e decide com discricionariedade, tornando-se
verdadeiro o aliado do Executivo na eleição das
prioridades sociais.

Ocorre que o Estado Social não suportou
tamanha responsabilidade e frustrou expectati
vas, no momento em que se revelou incapaz de
promover a igualdade material e de reduzir o
prejuízo social proporcionado pelo capitalismo.

modelo do Bem Estar também não deu conta

de demandas heterogêneas q
fronteira daquele projeto ético para a consec -

do bem comum, construído a partir d -

unitária do mundo.
Foi assim que novos movimentos, com novas

reivindicações, abriram espaço para o pluralismo
de idéias e incluíram na pauta jurídica a diferença
étnica, religiosa, moral, sexual e cultural, forçan
do o Estado e o Direito a enxergar modos de vida
alternativos, mas igualmente legír
afirmativos da dignidade humana.

Com CITTADINO (1999, p. 77 e 78), GA
LUPPO (2001, p. 51-52) e WOLKMER (1994,
P. 160) aprende-se que a sociedade moderna se
caracteriza pela diferença e não pela homogenei
dade. Portanto, aquele projeto único do que seja
uma vida boa, imposto verticalmente pelo Estado
Social, será sempre incapaz de atender as e
tativas de grupos tão heterogêneos.

Para contemplar a multiplicidade de valo
res étnicos, religiosos, morais e culturais, o novo
Estado e o novo Direito precisam se fundamen
tar na dignidade humana. Os direitos humanos
continuarão ocupando a centralidade do ordena
mento, não para limitar o poder estatal em favor
da liberdade individual ou para refletir o c
so ético dos cidadãos na busca do bem comum,
mas essencialmente para explicar que todos os
projetos de vida são igualmente válidos quan
giram na órbita da dignidade humana.

GALUPPO (2001, p. 54) explica que:

o Estado Democrático de Direito pres
supõe que o pluralismo é constitutivo da
sociedade contemporânea , e que, portan
to, não se pode legitimamente, eliminar
qualquer projeto de vida sem interferir na
auto-identidade de uma determinada so
ciedade. Ao contrário, ele deve reconhecer
que todos os projetos que compõem uma
sociedade, inclusive os minoritários, são
relevantes na composição de sua identida
de. Se os diversos projetos estão em confli
to, a soluçao dada ao problema pelo Estado
Democrático de Direito não é pressupor
que um consenso radical, homogêneo e
ilimitado seja historicamente possível, ou
que seja possível criar-se, artificialmente
(ou seja, sem a participação popular no
processo decisório), um projeto “alterna

Ir
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tivo”, mas que é possível, por meio de um
debate público o mais ilimitado possível,
preservarem se condições mínimas para
que todos os projetos se realizem.

Conforme adiantado por GALUPPO (2001,
p. 54), a diferença, como elemento conforma
dor do Estado Democrático Direito, promoverá
um resgate da cidadania e incentivará a parti
cipação dos cidadãos nos mecanismos de deci
são. Afinal, a gestão democrática de poder exige
que as decisões resultem o máximo possível do
debate público, absorvendo, sempre que for vi
ável, a argumentação de todos os interessados.
No constitucionalismo democrático, os direitos
fundamentais e a dimensão participativa nas
instâncias decisórias se consubstanciam como
fatores de legitimação do poder e de preservação
do pluralismo.

Entretanto, o poder que, na visão liberal pre
cisava ser freado para evitar o arbítrio, e na visão
social devia intervir para promover a igualdade,
agora se rende ao ideal democrático de exercício
compartilhado, no qual os direitos fundamentais
constituem sempre a fronteira intransponível.
Mas, o Estado Democrático de Direito não se sa
tisfaz com aquela fórmula negativa-limitadora de
contenção do poder, indispensável para a tutela da
liberdade individual, proposta pelo liberalismo.

Nele, a atenção se volta para a possibilidade
de desvio do poder, e a preocupação se concentra
no momento em que ele está sendo exercido, ou
mais precisamente, “dirige-se ao controle da ade
quação do exercício de certas condutas” (PEREI
RA, 2008, p. 35). Logicamente, esta foi uma das
lições extraídas do intervencionismo exagerado
promovido pelo Estado Social.

PEREIRA (2008, p. 20) elucida essa relação
entre poder e controle no constitucionalismo
democrático, ao passar pelo pensamento de Karl
Loewenstein:

O controle de poder é, pois, concebido
como a chave para a compreensão da di
ferença entre os sistemas autocráticos e
democráticos. Ao postular o controle dos
‘destinatários do poder’ (power addres
sees) sobre os ‘detentores do poder’ (po
wer holders) como a essência do Estado
constitucional , distingue-se sistemas com

exercício compartilhado e controle de po
der de sistemas de exercício concentrado e
ausência de controle. Redesenha a divisão
de poderes e cria uma nova tripartição:
‘policy determination’, ‘policy execu
tion’ e policy control’, atribuindo a esta o
lugar de centralidade, sobretudo ao definir
o constitucionalismo como governo con
tido e responsável.

Percebam que, na democracia constitucional,
o controle de poder forçará uma releitura do prin
cípio da separação de poderes, que afetará tanto
o intervencionismo do Poder Executivo quanto a
analise axiológica desenvolvida pelo Poder Judi
ciário. O pluralismo característico da sociedade
moderna reclama por um “Direito participativo,
pluralista e aberto” (CARVALHO NETTO, 2004,
p. 37). Em consequência, a hermenêutica rompe
rá com aquela interpretação valorativa de leituras
possíveis, no qual a ponderação e a discriciona
riedade do julgador eram determinantes para se
resolver o caso concreto.

A nova hermenéutica sugere que se dese
volva um raciocínio problematizado, em ho
menagem à complexidade do Direito. A idéia
de integridade (DWORKIN) substitui a antiga
concepção de que o Direito é um conjunto de re
gras hierárquicas e harmônicas (KELSEN) e que,
diante de leituras possíveis, basta ao Juiz, funda
mentar sua escolha em uma regra isolada desse
conjunto, aplicando-a imediatamente ao caso.

Agora, exige-se que o Juiz inverta esse cami
nho, que ele parta do caso concreto em direção
ao Direito, e identifique as leituras possíveis, não
porque o ordenamento encerra uma carga axio
lógica, mas porque o Direito em sua integralida
de se apresenta como “um mar revolto de normas
em permanente tensão concorrendo entre si para
regerem situações” (CARVALHO NETTO, 2004,
p. 40). Concretamente, espera-se que desse racio
cínio problematizado, construído sob o alicerce
do pluralismo social e jurídico, resulte a resposta
adequada para cada situação individualizada, ob
viamente contando com a participação das partes
na elaboração do provimento.

Pois bem, delimitado o paradigma do Estado
Democrático de Direito, em breves linhas, inú
meras frentes se apresentam para se pensar o pro

cesso penal a partir do referencial constitucional,
evitando que ele se funde em si mesmo e passe a
desenvolver autonomamente sua própria prática
interpretativa e argumentativa.

Contudo, fica a advertência de que o novo
Direito Processual Penal, participativo, pluralis
ta e aberto, capaz de expressar a força norma
tiva da Constituição, foi inaugurado em 1988 e
não se compatibiliza com a ideologia repressiva,
centralizadora e fechada adotada pelo Código
fascista de 1941.

Registre-se, por exemplo, que no modelo
constitucional de processo penal, a dimensão par
ticipativa revigora o contraditório e potencializa
direito de defesa, do mesmo modo que permite
rever e justificar a atuação da vitima para além
dos interesses patrimoniais consagrados numa
fritura ação de reparação de dano, que raramente
se inicia após a condenação. Igualmente, o plu
ralismo traz novos ares para a interdisciplinarie
dade em matérias tormentosas como a insanida
de mental, o erro médico e o sistema financeiro,
dentre tantas que extrapolam o universo jurídico
e, em especial, o orbe do processo penal.

Há ainda a importante contribuição de OLI
VEIRA (2004), que após a empreender sua pes
quisa dogmática a partir da moderna hermenêu
tica constitucional, concluiu acertadamente que
o processo penal nao pode mais se fundamentar
na perspectiva liberal do conflito entre seguran
ça pública e liberdade individual. Ao demonstrar
que o processo penal se depara com uma relação
de complementariedade e de reciprocidade en
tre direitos fundamentais potencias (perspectiva
pública) e direitos potenciais individualizados
(perspectiva do acusado), e ao apresentar sua
proposta de transformar o processo penal em
um abrangente ambiente de proteção aos direitos
fundamentais, OLIVEIRA reposicionou a teoria,
apontando para uma nova direção.

As frentes que se apresentam para pensar o
processo penal a partir do referencial constitucio
nal definitivamente são múltiplas e não podem
ser apontadas uma a uma neste tópico. Por de
limitação metodológica, tomar-se-á como refe
rência no constitucionalismo democrático, para
desenvolver o presente trabalho, o princípio da

separação de poderes compreendida como técni
ca eficiente de controle e promoção de poder.

A preocupação inicial com o intervencionis
mo do Poder Executivo no Estado Social fez ama
durecer a idéia de que o princípio da separação de
poderes precisava evoluir da condição de técnica
de liberdade, em que se manifestava como me
canismo de controle e contenção, para a condi
ção de técnica de eficiência, na qual se manifesta
como mecanismo eficiente de controle e promo
ção de poder. (Cf. PEREIRA, 2008, p. 236-250).

Segundo PEREIRA (2008, p. 247), a “separa
çâo de poderes seria, então, um mecanismo diri
gido a atribuir a correta função à correta institui
ção a fim de melhor servir aos objetivos para os
quais a ação coletiva foi tomada”.

Este é o ponto de partida para se compreen
der, a partir de uma leitura constitucional adequa
da, por que a função acusatória deve ser exercida
exclusivamente pelo Ministério Público. Antes,
porém, precisamos mergulhar na realidade dos
métodos processuais e entender de que forma
seus princípios reitores, inquisitório e acusatorio,
negaram ou conformaram a gestão da prova no
processo penal, fazendo prevalecer ou o exercício
concentrado e sem controle de poder ou o exerci
cio compartilhado e controlado.

3 Princípio inquisitório x princípio
acusatório: o problema da gestão
da prova no processo penal sob a
perspectiva constitucional da separação
de Poderes

Na dogmática processual penal, o estudo
dos princípios inquisitório e acusatório está in
terligado ao estudo do sistema processual cor
respondente, que seria composto de normas e
princípios ordenados, mas especialmente orien
tado pelo princípio estruturante ou unificador
do qual o respectivo sistema herdaria o nome
(Cf. PRADO, 2006, p. 104, COUTINHO, 2000,
p. 3 e COUTINHO, 2004, p. 16).

Todavia, independente da relevância teorica
do estudo de cada princípio reitor, tem-se insis
tido na substituição do termo sistema pelo termo
método. A insistência se justifica porque a His
tória não registra, em nenhum de seus cortes, a
existência de um modelo normativo lógico e ra
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cional que esteja orientando simultaneamente
culturas jurídicas diversas.

De fato, nunca houve um conjunto orgânico
que reunisse todas as características essenciais de
um determinado esquema, seja ele inquisitório ou
acusatório. Ao contrário, identificam-se, em vá
rios momentos, estruturas normativas acusatórias
e inquisitórias não absolutamente coincidentes,
conforme reconhece PRADO (2006, p. 7 e p. 53).

Com BINDER (2003:31-33), aprende-se que
nenhuma dessas estruturas confere uma visão
completa de um sistema processual, elas são ape
nas o ponto de partida para se compreender o Di
reito Processual Penal ao longo de sua evolução
histórica.

Diante desta realidade incontestável, corre-
se o risco de se incorrer em uma inadequada sim
plificação histórica e de sustentar uma tendência
hegemônica sem validade universal. Preferível,
portanto, empregar o termo método, totalmente
desvinculado da hipótese de uma estrutura nor
mativa padrão e do aspecto temporal.

Concebido no plano da idealidade, o vocábulo
método seria compreendido como o resultado do
esforço teórico e da pesquisa histórica de diversos
modelos existentes. Delineadas as características
gerais de cada método, seria possível então pensar
na identificação do sistema processual eleito pela
Constituição, em cada realidade jurídica.

Dentro da revisão proposta, o princípio in
quisitório seria conformador do método inqui
sitório, assim como o princípio acusatório seria
estruturante do método acusatório. Cada princí
pio definiria o núcleo elementar de cada método,
permitindo, pois, individualizá-los na teoria.

O princípio inquisitório inspira-se na ideo
logia da defesa social e instrumentaliza a gestão
centralizada de poder. Monopolizando toda in
formação relevante, o princípio prima pelo po
der concentrado e sem controle, voltado para a
realização do Direito Penal. Ele molda o método
inquisitivo a partir de uma investigação secreta
da verdade, na qual o Juiz investigador detém a
gestão da prova e o poder de demonstrar a culpa
antecipadamente.

Dotado de elevado grau de racionalidade, o
princípio inquisitório promove a descontinuida
de entre a instrução e o julgamento e concentra

na pessoa do Juiz inquisidor todo o conhecimen
to adquirido na investigação. Acumulando as
funções acusatória, defensiva e judicante, em um
procedimento sem partes, ele constroi sozinho,
e em segredo, todo o saber que mais tarde ser
enunciado como verdade real.

Essa é a construção teórica do principi
inquisitório a que se chega, consultando os au
tores que são referência na matéria: COUTI
NHO (2000, p. 2-3); COUTINHO (2004, p. 24;
MAIER (2004, p. 292 e p. 448); GOSSEL (2007, p.
16); LOPES JUNIOR (2005, p.173-177 ); PRADO
(2006, p. 104-105).

Seguindo o caminho contrário, o princípio
acusatório viabiliza a democracia processual,
instituindo a descentralização do poder. Optan
do pelo poder compartilhado e controlado, mira
a tutela dos direitos fundamentais. O princípio
configura o método acusatório como um debate
público, oral, contínuo, em contraditório, pro
movido pelas partes. Na verdade, ele transforma
o processo penal em um ambiente argumentativo
de abrangente proteção aos direitos humanos.

A meta de exercício compartilhado e contro
lado de poder exige que a função acusatória e a
função defensiva sejam entregues às partes, abran
gendo naturalmente a iniciativa probatória. Em
conseqüência, as provas deixam de ser produzidas
de oficio e sigiosamente, sob o argumento de que
se busca a verdade, e passam a ser introduzidas pe
los destinatários do provimento, à luz da publici
dade, pan serem incorporadas no julgamento.

Nesse quadro, a decisão final deixa de ser
uma pré compreensão de uma realidade, for
mulada por um único sujeito, para se converter
em um raciocínio devidamente problematizado
que enfrenta possibilidades distintas e resulta da
ampla argumentação jurídica que se desenvolve
em torno do caso concreto. Decerto, o principio
acusatório assegura a unidade entre a produçao
da prova, o debate e o julgamento.

Em linhas gerais, essa é a definição do princi
pio acusatorio que se extrai de BOVINO (2005, p.
37 50); CORDERO (2000, p. 88), COUTINHO
(2000, p. 5); DEU (2008, p. 121-150); PRADO
(2006, p. 106); ROXIN (2003:86-76).

Pelo ângulo da democracia constitucional,
marco referencial da modernidade, não há dú

vida de que o método acusatório deve gerir a
prática cotidiana do processo penal, justamente
porque prima pela descentralização do poder,
resgatando a dimensão participativa, e preza pela
tutela dos direitos fundamentais. O princípio
acusatório, portanto, é subjacente ao paradigma
do Estado Democrático de Direito e ao modelo
constitucional de processo penal.

Em decorrência da força normativa da Cons
tituição e da opção pelo poder compartilhado e
controlado, o processo penal brasileiro precisa
se converter definitivamente em um processo de
partes e se desenvolver por meio do debate públi
co, oral, contínuo, em contraditório.

No novo paradigma, as práticas autoritárias,
derivadas do poder concentrado e sem controle,
e que encontravam sobrevida no Código de 1941,
não podem concorrer jamais com as práticas de
mocráticas. Simplesmente, porque, no Estado
Constitucional moderno, o poder somente pode
ser exercido pelo canal democrático.

Nesse instante, o princípio constitucional da
separação de poderes entra em cena para viabili
zar, ao lado do princípio acusatório, a democracia
processual. Resolve-se, assim, no âmbito da cons
titucionalidade, eventual tensão existente entre
faticidade e validade. Como mecanismo eficiente
de controle e promoção de poder, lembre que a
separação de poderes procura “atribuir a correta
função à correta instituição a fim de melhor ser
vir aos objetivos para os quais a ação coletiva foi
tomada” (PEREIRA, 2008, p. 247).

No Estado Democrático de Direito, o con
trole de poder não se realiza somente pelo com
partilhamento, mas igualmente pela atribuição
de competências às instituições democráticas
responsáveis pelo seu exercício (controle pela
promoção). Na realidade, o princípio acusatório
densifica a separação de poderes no orbe do pro
cesso penal, ao redistribuir a função acusatória e
a função defensiva entre as partes, e ao reservar a
função judicante para o Juiz.

No ponto, cumpre questionar: em que con
sistiria exatamente a função acusatória? Com
certeza, trata-se de uma função pública, constitu
cionalmente atribuída ao Ministério Público, por
ser a instituição adequada para atingir da manei

ra mais eficaz os objetivos traçados no processo
penal para o exercício da acusação pública.

No exercício dessa função pública, compete-
lhe privativamente: (1) formular a hipótese -

satória, delimitando a responsabilidade penal,
em homenagem à dignidade do acusado; (2) as
sumir o ônus da prova, como conseqüência des
favorável proveniente da ausência de prova sobre
a responsabilidade penal; (3) realizar todos os
atos inerentes à acusação, como o aditamento da
denúncia, a modificação da hipótese acusatória
(mutatio libeili), a proposição e a complementa
çâo da prova, a requisição de diligências finais, a
sustentação do pedido de condenação, ao final do
processo, quando a prova permitir, a impugna
ção das decisões desfavoráveis, etc.

Delimitada constitucionalmente a função
acusatória, com cláusula de exclusividade, sob
que perspectiva seria possível justificar a atuação
supletiva do Juiz na proposição da prova, senão
pelos mitos de que o processo penal deve buscar
a verdade real e de que o Juiz é o órgâo supra
partes que tem condições de desvelar, a qualquer
instante, a verdade absoluta.

Definitivamente, chegou a hora de descons
truir esse mito que foi forjado na Inquisição.
COUTINHO (200 1:26) comenta que “a verda
de possibilita a rendição dos pecados”. Acre
ditando nessa hipótese, a Inquisição pregava a
salvação da alma pela confissão, demonstração
inequívoca de arrependimento. Não importa se
a confissão foi extraída mediante tormento ou
se ela conduz à morte. O suplício purifica a alma
do pecador arrependido.

BOFF (2003, p. 9 11) ensina que a verdade
absoluta é intolerante e resulta da crença de que
“a humanidade foi criada na graça de Deus”. Na
medida em que os homens não mais conseguem
compreender a vontade divina, e dela começam a
se distanciar, as escrituras sagradas precisam ser
reinterpretadas, porque é necessário manter a hu
manidade em sua caminhada rumo à vida eterna.

Entretanto, essa interpretação não cabe ao
homem comum, mas a quem está mais perto de
Deus, inegavelmente o Papa seu enviado dire
to e os Bispos seus legítimos representantes.
Por sinal, os Bispos, que se transformaram nos
Juizes inquisidores nos Tribunais Eclesiásticos,
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receberam do Papa o poder de declarar a verdade
contra o herege, uma verdade inquestionável que
se alimentava do calor da fogueira. Os meios se
justificavam para combater a heresia. (Cf. LOPES
JUNIOR, 2005, p. 163).

Atente-se à lição sábia de LOPES JUNIOR
(2005, p. 267): «A verdade real é inalcançável, até
porque a verdade está no todo, não na parte; e o
todo é demais para nós (....) a reconstrução de um
fato histórico é sempre minimalista e imperfeita
(....). É o absurdo de equiparar o real ao imaginário,
esquecendo que o passado só existe no imaginário,
na memória, e que, por isso, jamais será real.”

Como a Inquisição tinha todo um ritual
para promover a propaganda do triunfo contra
a heresia procissão, sermão, leitura pública da
confissão, leitura pública da sentença e o suplício
(CF. PAIM, 2000, p. 140-144) — o mito da ver
dade real se desvinculou da intolerância religiosa,
saiu das dependências do Tribunal do Santo Ofi
cio, resistiu à sua extinção e continuou seduzindo
o processo penal no mundo laico de hoje.

Na atualidade, a verdade real aparece retrata
da como sinônimo de justiça. Seduz, porque está
associada ao discurso de combate à impunidade,
corolário da ideologia da defesa social. Esse discur
so contamina o método acusatório ao colocar em
segundo plano a tutela dos direitos fundamentais.
Claro está que o mito da verdade absoluta legiti
ma os poderes instrutórios do Juiz, permitindo-lhe
correr atrás de informações penalmente relevan
tes, depois de encerrada a instrução e desenvolvida
a atividade probatória das partes.

Negando a possibilidade concreta de inexis
tirem provas que sustentem hipótese acusatória,
ele, o Juiz inquisidor, mais vivo do que nunca e
convencido de que há responsabilidade penal,
reassume a gestão da prova e redireciona proces
so para o caminho da condenação. Mera coinci
dência? Não, raramente a proposição de provas
ocorre porque a hipótese acusatória incomoda o
Julgador e porque ele quer fundamentar a absol
vição. O beneficio da dúvida já socorreria o Juiz
democrata nessa situação.

O que se verifica é que a tensão entre fatici
dade e validade está se distanciando da norma
constitucional e se resolvendo por meio de uma
prática interpretativa e argumentativa caracterís

tica do Código fascista de 1941, em beneficio da
ideologia repressiva por ele adotada.

No momento em que o conhecimento cien
tífico se rende à teoria da relatividade, o exame de
DNA afirma uma probabilidade inferior a cem
por cento, a Nova História reconhece registros
alternativos como fonte de dados relevantes, o
processo penal mantém sua arrogância. Declara
se em condições de reconstruir o fato com ab
soluta fidelidade e capaz de enunciar, ao final, a
verdade absoluta.

Desconsidera-se simplesmente a vulnerabili
dade humana diante da apuração do fato, da pro
dução da prova, da interpretação do Direito e da
própria realização da Justiça. Se o Juiz é feito da
mesma matriz humana do Promotor de Justiça,
portanto igualmente vulnerável, de que forma ele
vai desvelar essa verdade absoluta e evitar a te
mida impunidade, quando o Ministério Público
humanamente falhar? Bom lembrar que ele está
suscetível à mesma limitação humana e incorre
no mesmo risco de não conseguir demonstrar a
responsabilidade penal. Nesse aspecto, certamen
te, o Magistrado não leva nenhuma vantagem em
relação ao Promotor Público.

Registre-se que a falha humana foi cogitada
apenas porque não pode ser afastada da realidade
concreta. Há de se reconhecer que o Ministério
Público exerce satisfatoriamente a função ac
satoria no processo penal. Se, ordinariamente, o
Juiz não precisa exercer supletivamente a função
acusatória, porque o órgão legitimado se desin
cumbe de sua função a contento, nas hipóteses
excepcionais, ele não pode fazê-lo, porque en
contra-se impedido pelo princípio constitucional
da separação de poderes e pelo princípio consti
tucional acusatório. Desrespeitando-se as regras
do jogo, o processo penal se desnatura e se trans
forma em uma guerra de todos contra um.

Concluindo, a democracia constitucional re
presenta uma conquista da qual a sociedade mo
derna não pode abrir mão em favor da ideologia
da defesa social. O poder que se legitima na técni
ca de controle e de promoção deve ser comparti
lhado entre instituições. Essa regra é sagrada. Do
contrário, a sociedade vai ser engolida novamen
te pelo Leviatã. Preferível que cada instituição dé
conta de sua função constitucional.

E mais, atribuir com exclusividade a função
acusatória para o Ministério Público, incluindo a

roposição de provas, em nada diminui a magni
tude da Magistratura. Se a dimensão participativa
entregue ao Parquet resgata a cidadania e afirma
a democracia, a tutela dos direitos fundamentais
entregue aos Juizes consolida o constitucionalis
mo. Nesse ambiente argumentativo de abrangen
te proteção aos direitos humanos, a Constituição
delegou aos Juízes a mais nobre responsabilida
de. Portanto, o processo penal pode se satisfazer
perfeitamente com a verdade possível, ou mais
precisamente, a verdade construída processual-
mente com a contribuição das partes.

Não é exagero caracterizar a verdade pro
essual como bricolage de significantes (ROSA,

2006, 363-369), nem tampouco dizer que ela não
depende da pré-compreensão de um único sujei
to, do modo exclusivo como ele enxerga determi
nada realidade. Ela deriva do raciocínio proble
matizado, que enfrenta possibilidades distintas,
dentre elas a absolvição e a condenação, e precisa
refletir necessariamente a argumentação jurídica
que envolve o caso concreto.

Podemos, sim, nos confortar na poesia de
ANDRADE (2009) «A porta da verdade esta
va aberta, mas só deixava passar meia pessoa de
cada vez. Assim não era possível atingir toda a
verdade, porque a meia pessoa que entrava só tra
zia o perfil de meia verdade. E a segunda metade
yoltava igualmente com o meio perfil. E os meios
perfis não coincidiam (...). Chegou-se a discutir
qual a metade mais bela. E nenhuma das duas era
totalmente bela. E carecia optar. Cada um optou
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.”

Assim, a questão se concentra no ponto exa
to: o importante é saber de que forma o Juiz deve
se portar diante produção das provas, como mero
expectador? Não, porque ele precisa formar o seu
convencimento. Como todo ser humano, ninguém
pode retirar do Juiz o direito de ter dúvida sobre a
prova proposta, sobre a argumentação desenvol
vida. Impedir-lhe de esclarecer dúvidas simples e
prováveis inviabiizaria o processo penal.

O ordenamento jurídico, em sua integridade,
não sugere absolvição pela dúvida, quando a con
vlcçao do juizo está ao alcance de uma simples

ergunta à testemunha, à vítima ou ao acusado,

nas audiências, ou ao alcance de um mero pedido
de esclarecimento ao perito. A atividade proba
tória do Juiz é extremamente saudável e se difere
essencialmente da proposição da prova. Sua par
ticipação ativa na instrução não revela incompati
bilidade com o princípio da separação de poderes
e com o princípio acusatório, ao contrário deriva
de uma leitura constitucionalmente adequad
do reconhecimento de que o Juiz, como sujeito
de conhecimento, interage com a realidade.

4 O avanço no Anteprojeto de Reforma do
Código de Processo Penal

O Anteprojeto de Reforma do Código de Pro
cesso Penal, convertido no Projeto de Lei numero
156 de 2009, deu um enorme passo para adequar
o processo penal brasileiro ao modelo constitu
cional acusatório. Ao dispor no Título dos Prin
cípios Fundamentais que o processo penal tera
estrutura acusatória e ao vedar a iniciativa do juiz
na fase de investigação e a substituição da atuaçao
probatória do órgão de acusação (Cf. artigo 4°),
o Projeto rompeu com a matriz inquisitória que
formata a realidade processual brasileira desde as
Ordenações.

A redação do artigo 4° seria perfeita se não
fosse o registro de que os limites da estrutura acu
satória estão definidos no Projeto. Na verdade, as
diretrizes do sistema acusatório brasileiro estao
na Constituição, que exerce o papel de articular e
de legitimar o processo penal. Dizer que os limi
tes estão no Código significa aceitar que ele funda
o processo penal, independentemente da existên
cia da Carta de 1988.

Fora esse grave deslize, encontramos nas
disposições especiais relativas ao interrogatório
em juízo a consolidação da estrutura acusatória,
visto que as perguntas sobre as condições pesso
ais, oportunidades de desenvolvimento pessoal
e conduta social ficaram sob a responsabilidade
do juiz, mas as relacionadas ao fato foram opor
tunizadas às partes (artigo 71 e parágrafo único).
De se elogiar que o interrogatório, previsto como
direito de defesa (artigo 63), está inserido no Ca
pítulo III, intitulado Do Acusado e seu Defensor.

Essa orientação se repete no Título VIII,
destinado à Prova. A regra processual determina
que as provas serão propostas pelas partes, sendo
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facultado ao juiz esclarecer dúvida sobre a pro
va produzida (Cf. artigo 162 e parágrafo único).
Sem dúvida, a fase de instrução se orienta pelo
principio da separação de poderes e pelo princí
pio acusatório, assegurando a exclusividade da
função acusatória.

Mais adiante, no Capítulo II, que regulamen
ta os meios de prova, a estrutura acusatória ga
nha maior densidade, porque resta claro que as
perguntas às testemunhas serão formuladas pelas
partes diretamente (artigo 175), sendo permitido
ao juiz complementar a inquirição sobre pontos
não esclarecidos (parágrafo primeiro do artigo
175). Embora não haja previsão expressa nesse
sentido quanto as perguntas dirigidas à vítima
(artigo 187), por coerência, o método acusatório
deve prevalecer, conferindo às partes a iniciativa
de perguntar e, ao juiz, subsidiariamente, a facul
dade de elidir eventual dúvida.

A seção V, que se dedica à prova pericial,
regulamentou a formulação de quesitos como
direitos das partes, do indiciado e da vítima (ar
tigo 196, parágrafo 4°). Nao ha mençao direta à
possibilidade do juiz apresentar quesitos, mas
ela é perfeitamente possível, primeiro porque
não se pode afastar a possibilidade de dúvida da
realidade. Ademais preservou-se a liberdade do
juiz para aceitar ou rejeitar o laudo, parcial e in
tegralmente. (artigo 199). Invocando novamente
a integridade do Direito, bem melhor esclarecer
dúvida sobre a perícia do que simplesmente re
jeitar o laudo porque o juiz não conseguiu for
mar sua convicção. Segundo, porque na hipótese
de exame por precatória, o Projeto determinou a
transcrição dos quesitos do juiz no instrumento
a ser enviado ao juiz deprecado (artigo 210, pa
rágrafo único). Esta previsão elimina qualquer
controvérsia a respeito.

Se assim for aprovado, o Projeto número
156 de 2009, encerra a tradição inquisitória da
produção da prova de ofício pelo juiz, que se ini
ciou no período das Ordenações com a adoção
das inquisições-devassas do Direito Canônico. A
instrução de oficio pelo juiz se perpetuou no Có
digo de Processo Criminal de 1832 e nas refor
mas seguintes, promovidas em 1841 e em 1871,
com o procedimento de formação antecipada
da culpa, que antecedia a fase processual. Esta

tradição permaneceu viva no Código de 1941,
com os poderes instrutórios que permitiam ao
juiz produzir prova, antes do julgamento, logo
após o encerramento da instrução (artigo 156
E, lamentavelmente, não se modificou com
reforma parcial promovida pela Lei 11.960 d
2008. O Código de Processo Penal reformad
continuou concedendo ao juiz a oportunidad
de produzir prova antes de proferir a sentença.
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II Jornada de Direito Processual Penal

Conforme entendimento sedimentado na
Súmula n° 714, do Supremo Tribunal Federal, a
legitimidade para a propositura de ação por cri
me contra a honra de servidor público, em razão
do exercício de suas funções, é concorrente, po
dendo o ofendido optar por representar ao Mi
nistério Público ou ingressar diretamente com a
queixa-crime.

Não é de todo incomum, no âmbito da Justi
ça Federal, o processamento de queixas pelos cri
mes de calúnia, injúria e difamação, cometidos,
em concurso formal, contra servidores federais.
Nestes casos, seja em razão do caráter “híbrido”
da ação penal que, em princípio, poderia ser
pública condicionada à representação ou priva
da , seja em razão da inafastável conjugação de
normas previstas no Código de Processo Penal
e no microssistema dos juizados especiais cri
minais, o processamento da ação pode suscitar
algumas dúvidas relevantes. Sem a pretensão de
exauri-las, proponho, a seguir, breves (e nem
sempre conclusivas) reflexões sobre o tema.

Seguindo a ordem dos eventos que têm lugar
em ações desta natureza, importa, em primeiro
lugar, mencionar que, de acordo com a jurispru
dência estabelecida no Superior Tribunal de Jus
tiça , nos casos de concursos de crimes, a pena
considerada para fins de fixação da competência
do juizado especial criminal será o resultado da
soma, no caso do concurso material, ou da exas
peração, na hipótese de concurso formal ou crime
continuado, das penas máximas cominadas aos
delitos. Assumido tal entendimento, na hipótese
que examinamos — concurso formal entre calú
nia, injúria e difamação cometidos contra servi
dor público federal , fica afastada a possibilidade
de tramitação do feito pelo rito do juizado espe
cial criminal, embora isto não implique, necessa

Confira-se, por todos: CC101274/PR. Terceira Seção.
DJe 20/03/2009.

Juiz federal substituto Luiz Eduardo Stancini Cardoso

riamente, a exclusão da incidência de institutos
despenalizadores previstos na Lei 9.099/95.

De pronto, tem-se, em conseqüência, que
a competência territorial não de definirá pelo
criterio previsto no art. 63 da Lei 9.099/95 (lu
gar em que foi praticada a infração penal), mas,
conforme o caso, pela regra do art. 70 ou 73 do
Código de Processo Penal. Podendo optar pela
representação ao Ministério Público Federal ou
ingresso com a queixa-crime, o ofendido, na
prática, em muitos casos, escolhe também se o
feito será processado perante o juízo do lugar em
que se consumar a infração (art. 70 do CPP) ou
na vara federal com jurisdição sobre a localidade
de domicílio ou residência do querelado (art. 73
do CPP). Figure se, a título de ilustração, a hi
pótese de que os crimes de calúnia e difamação
tenham sido cometidos por e-mau, dirigido a
uma única pessoa situada em localidade diversa
daquela do remetente. Neste caso, se o ofendido
optar pela via da ação pública condicionada, o
feito será processado na vara federal correspon
dente ao local em que recebido o e-maU, onde
a infração se consumou. Elegendo o caminho
da queixa-crime, pode escolher, também, que o
feito tramite perante o juízo federal do domicí
lio do querelado. A combinação entre o enten
dimento consagrado na Súmula 714, do STF, e
os citados artigos 70 e 73 do CPP, por permitir
ao ofendido a escolha do juízo, dá azo, assim, a
questionamentos acerca da observância, nestes
casos, do princípio do juiz natural.

Processando-se o feito perante o juízo co
mum, e tratando-se de queixa-crime, a provi
dência inicial deverá ser a designação de audi
ência de reconciliação, conforme norma do art.
520 do CPP, cuja inobservância implica nulida
de do feito. Obtida a reconciliação, e lavrado O

“termo de desistência”, nos moldes do art. 522
do CPP, a queixa é arquivada. Trata-se de au
têntica hipótese de extinção da punibilidade~ a
qual deverá ser decretada, com a aplicação ana-

lógica do art. 107, V, do Código Penal, reconhe
cendo a doutrina tratar-se de “um meio-termo
entre a renúncia e o perdão”2 . Este, sem dúvida,
o desfecho menos gravoso para aquele que figu
rou como ofensor na queixa-crime.

Todavia, não obtida a reconciliação entre
as partes, caberia indagar: estaria afastada, ipso
facto, a possibilidade de composição dos danos
civis, de que trata os artigos 72 e seguintes, da
Lei 9.099/95? Não tramitando o feito, como vis
to acima, perante o juizado especial criminal, se
ria de se excluir, em princípio, esta possibilida
de, passando-se, de pronto, ao recebimento, ou
não, da queixa. Mas, num exame mais detido, a
indagação afigura-se pertinente.

Com efeito, o art. 60, parágrafo único,
da Lei 9.099/95, com a redação dada pela Lei
11.313/2006, dispõe que “na reunião de proces
sos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri,
decorrentes da aplicação das regras de conexão e
continência, observar-se-ão os institutos da tran
sação penal e da composição dos danos civis”. Re
sulta claro, em primeiro lugar, que a transação
penal e a composição civil não são institutos apli
cáveis apenas a feitos que tramitem nos juizados
criminais. Em vez, é inequívoco o escopo legal de
ampliar a incidência destas medidas despenaliza
doras, em razão do notório malogro da estratégia
de reeducação e ressocialização pela via da impo
siçao de pena privativa de liberdade.

Mais que isto, mostra-se razoável e de difícil
contra-argumentação o seguinte entendimento:
se a lei admite a composição dos danos civis (e
a transação penal) num concurso material entre
um crime de menor potencial ofensivo e outro
que não o seja, tal como previsto no dispositivo
acima referido, com muito mais razão deve-se
admitir a incidência destes institutos num con
curso formal entre (apenas) crimes de menor
potencial ofensivo, ainda que, considerando-se
a majorante do art. 70 do CP, a pena venha a
ultrapassar o limite de dois anos. Raciocinar de
modo diverso equivaleria a admitir fosse confe
rido tratamento mais gravoso a quem praticou,

1Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado 9. Ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribu
flais, 2009. Pp. 880/881.

numa só açâo, dois crimes de menor potencial
ofensivo, do que àquele que, em ações diversas,
praticou um crime menor e outro punido com
pena privativa de liberdade superior a dois anos.

É de se considerar, portanto, a possibilida
de de que, frustrada a reconciliação do art. 520
do CPP, seja dada às partes a oportunidade de
empreenderem a composição dos danos civis,
na forma do art. 74 da Lei 9.099/95, cuja ho
mologação implicará, no caso que examinamos
(queixa-crime por crimes contra a honra), tal
como na hipótese de reconciliação, a extinção
da punibilidade, com fundamento no art. 107,
V, do CP (renúncia do direito de queixa).

Dir-se-ia que a frustração da reconciliação
evidenciaria o desinteresse das partes na compo
sição de danos civis, pelo quê não faria sentido
prático a realização de audiência para oportuni
zar-se esta última. Assim não me parece, todavia.
A composição de danos civis, embora produza
idêntico resultado final, tem caráter diverso, na
medida em que confere ao querelante um título a
ser executado no juízo cível. Em outros termos, o
querelante, com a reconciliação, obtém, tácita ou
explicitamente, um pedido de desculpas; com a
composição de danos, obtém um ressarcimento
pecuniário. Dada a natureza diversa dos insti
tutos, é possível que, não obtida a reconciliaçao,
haja êxito na composição dos civis.

A objeção que nos parece mais relevan
te não é esta, mas sim a que vê numa eventu
ai composição de danos civis, na queixa-crime
por crime contra a honra de servidor público,
uma violação ao caráter indisponível do bem ju
rídico tutelado, que seria, também, o prestígio
da administração pública. A questão comporta
desdobramentos importantes, em face da citada
Súmula 714 do STF, os quais, nos limites deste
texto, não será possível empreender.

Frustradas que tenham sido a reconciliação
e a composição de danos civis, tem lugar, aí sim,
a fase de recebimento da queixa. Antes, porém,
cumpre seja concedida vista ao Ministério Público,
que ftinciona, ao longo de toda a tramitação, como
custos legis, para os fins do art. 45 do CPP, ainda
que se trate de ação penal exclusivamente privada.

Recebida a queixa, é possível que haja, ainda,
para a hipótese que examinamos, a suspensão

Reflexões em torno do processamento da queixa-crime em delitos
contra a honra de servidor público federal
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condicional do processo, sem qualquer contra
dição com o entendimento consagrado na Sú
mula n°243 do STJ3. De fato, aplicada a regra do
concurso formal, na hipótese de crimes contra
a honra, mesmo que se admita a incidência da
majorante em seu montante máximo metade

a pena mínima não ultrapassaria um ano, de
modo que o querelado faria jus ao beneficio do
art. 89 da Lei 9.099/95.

Neste ponto, seria de se indagar: a quem
cabe o oferecimento da proposta de suspensão?
Ao Ministério Público, expressamente indicado
no dispositivo legal em que o benefício se en
contra previsto, órgão que atua como custos legis
e que pôde, inclusive, aditar a queixa oferecida?
ou ao querelante? A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimen
to segundo o qual cabe ao querelante oferecer a
proposta de suspensão do processo4.

Nas ações penais em que a legitimidade
para o oferecimento da proposta de suspensão
cabe ao Ministério Público, se este, presentes os
requisitos legais, não o faz, devera o julgador,
aplicando analogicamente o art. 28 do CPP,
remeter a questão ao Procurador-Geral. Este o
teor da Súmula n° 696 do STF. Mas, o que dizer
se, reunidos os pressupostos, o querelante não
formula a proposta de suspensão? E se a formula
impondo ao querelado condição tão gravosa a
ponto de impedir sua aceitação?

Sem qualquer pretensão de apresentar “a” so
lução, tenho que, sendo de se afastar a hipótese de
oferecimento da proposta de suspensão pelo pró
prio julgador entendimento que restou vito
rioso no âmbito jurisprudencial , e tratando se

Sumula 243 STJ: “O benefício da suspensão condicio
na’ do processo não é aplicável em relação às infrações
penais cometidas em concurso material, concurso for
mal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima
cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da
majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”.

4APn 566/BA. Corte Especial. DJe 26/11/2009 e APn
390/DF. Corte Especial. DJ 10/04/06: “A Lei 9,099/95,
desde que obedecidos os requisitos autorizadores, per
mite a suspensão condicional do processo, inclusive
nas ações penais de iniciativa exclusivamente privada,
sendo que a legitimidade para o oferecimento da pro
posta é do querelante”.

de direito subjetivo do réu, não oferecida a pro
posta pelo querelante (ou oferecida em termos
inaceitaveis), impõe se seja o Ministério Público
instado a apresentar a proposta e, não o fazendo,
cumpre a aplicação analógica do art. 28 do CPP.

Como visto, o processamento de ações des
ta natureza pode ensejar uma multiplicidade de
questionamentos relevantes, muitos dos quais se
quer tocados neste brevíssimo texto, tudo a reco
mendar o estudo contínuo da matéria e a consult
frequente à jurisprudência de nossos tribunais.
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O projeto do novo Código de Processo Pe
nal traz entre suas inovações o denominado
“juízo de garantias” cujo mote é reforçar o prin
cípio da imparcialidade do juiz que ira conduzir
o processo penal.

Prescreve o artigo 15 do anteprojeto que “o
juiz das garantias é responsável pelo controle da
legalidade da investigação criminal e pela sal
vaguarda dos direitos individuais cuja franquia
tenha sido reservada à autorização prévia do
Poder Judiciário”.

Ao juízo das garantias cabe atuar durante
as investigações na fase de inquérito, que recla
mem atuação judicial, a exemplo de receber a
comunicaçao imediata da prisão; receber o auto
da prisão em flagrante; zelar pela observância
dos direitos do preso; decidir sobre o pedido
de prisao provisória ou outra medida cautelar;
prorrogar a prisão provisória, dentre outras.

A principal vantagem do juízo de garantias
seria a celeridade e maior eficácia das investiga
ções, desde que sua competência seja exclusiva,
já que canalizaria a atenção do juízo a esta etapa,
mantendo se a responsabilidade de conduzir o
processo e sentenciar ao juízo de instruçao, o
que, no entanto, se mostra de difícil aplicabili
dade, mormente em vista da vastidão do terri
tório nacional, peculiaridades e gritantes dife
renças regionais quanto a estrutura do próprio
judiciário, donde se observa que muitas vezes
um único juiz responde por diversas comarcas,
muitas delas compostas de vara unica, e sob a
responsabilidade de um juiz que por vezes se vê

brindo quilômetros de distância.
Neste vasto e complexo universo do Judiciá

rio, onde as diferenças regionais existem, a pro
posta merece sérias reflexões sobre sua viabili
dade, a fim de que não sejam criados institutos
normativos inaplicáveis.

A segunda e tão propalada vantagem da
criação legislativa, seria, no entender de juristas
e legisladores, a menor parcialidade do juiz da
instrução, que estaria afastado desta primeira
etapa, não se contaminando pelas provas até en

Juíza federal Maízia Seal Carvalho Pamponet

tão produzidas sob o comando do chamado juízo
de garantias, bem como não seria influenciado
por suas próprias decisões anteriores a exemplo
do decreto de prisão preventiva, O novel projeto
prevê que o juiz que na fase de investigação pra
ticar qualquer ato incluído nas competências do
art. 15 ficará impedido de funcionar no proces
so, com propósito de reduzir a parcialidade no
momento da prolação sentença.

Mas como em toda novel legislação o tema
está sujeito a debates, a posições opostas e a
fervorosas discussões, próprias e adequadas ao
aperfeiçoamento da proposta e do sistema. As
sim, vozes contrarias se levantam eis que o siste
ma até então reinante jamais fora questionado.

Para aqueles que advogam a manutençao do
sistema até então aplicado, o juiz, ao julgar me
didas cautelares, não pode ser considerado como
participante da investigação, já que não conduz
ou direciona essa fase, já que apenas analisa e
decide acerca das diligências requeridas pelo ór
gão ministerial ou órgão investigativo, sem que
isto signifique qualquer tipo de contaminação à
sua imparcialidade.

Não é demais lembrar que não obstante a
prévia atuação do juiz no pertinente às medi
das cautelares requeridas, absolvições ocorrem,
valendo ressaltar que contrariamente ao que
propõe o novel sistema, o juiz que atuou na fase
de coleta de provas muitas vezes terá melhores
condições de julgar o feito ao final do processo.

De outro eito, se o juízo de garantias, se
gundo se sabe, não vai presidir o inquérito poli
cial, cuidando apenas de garantir o respeito aos
direitos e garantias fundamentais do indiciado,
qual incompatibilidade ou onde residiria o ris
co de parcialidade do juiz? Mormente se consi
derarmos que o inquérito tramitará diretamen
te entre polícia e Ministério Público e apenas
em caso de necessidade, haverá interferência do
juiz das garantias.

Com efeito, afastando-se o juiz da fase pré-
processual resta-lhe a condução da ação penal
em si, que, pelo novo texto proposto, traz a idéia

Breves reflexões sobre o juízo de garantias
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de um juiz inerte na fase processual, impossibilita
do de buscar a verdade real, de esclarecer dúvidas
quando não previamente provocado, o que enges
sa e pode conduzir a decisões absolutórias ou con
denatórias inadequadas em virtude de investigação
defeituosa, ou mesmo de falha ou inércia da defesa
ou acusação, cabendo ao juiz apenas decidir, ainda
que diante da perplexidade probatória.

A proposta embora possa ser digna de alguns
aplausos, merece temperamentos, mormente em
vista do total engessamento do juiz da instrução
que a princípio é o destinatário das provas, moti
vo pelo qual, tenho que não pode restar amarrado
e inviabilizado de determinar que novos atos pro
batórios sejam produzidos, conforme preconiza
o texto do art. 162 do anteprojeto de reforma do
CPP, que assim prescreve:

Art. 162. As provas serão propostas pelas
partes.
Parágrafo único. Será facultado ao juiz,
antes de proferir a sentença, esclarecer dú
vida sobre a prova produzida, observado o
disposto no art. 4. (destaquei)

Ao que se desenha, ao juiz apenas é dado
esclarecer provas já produzidas, não podendo
requisitar qualquer documento que repute ne
cessário ao seu convencimento, ou ouvir outras
testemunhas referidas, que eventualmente não
tenham sido arroladas.

A prevalecer este direcionamento percebo
que perde o julgador e o próprio acusado ou até
o órgão acusatório, acentuando-se a diferença
entre aqueles que dispõem de uma assessoriaju
rídica poderosa, grandes e especializados escri
tórios de advocacia, e aqueles que necessitam de
defensor dativo, muitas vezes sem disponibili
dade para um melhor atendimento ao acusado.

A hipossuflciência restará mais evidente e
sem chances de correção, mormente em face
da estrutura deficiente das defensorias públicas,
que sequer estão presente na maioria dos mu
nicípios, nem mesmo nos grandes centros estão
minimamente equipadas para atuar e atender
as demandas crescentes, faltam desde de defen
sores a equipamentos e materiais destinados ao
atendimento ao público. Sem dúvida o dano ao
interesse do cidadão é inevitável.

Nessa linha é que, com as limitações instru.
tórias do juiz condutor do feito, antevejo agra
var se o já deficiente quadro de acesso à justiça,
garantindo-se a melhor defesa apenas àqueles
bem aquinhoados.

Ao nosso modesto sentir, o sistema que
se propõe é complexo e burocrático, inviabili
za uma melhor instrução processual e melhor
convencimento do órgão julgador que se vê sem
oportunidade de esclarecer de forma prudente
as questões e dúvidas que surgem no decorrer
do iter processual, eis que não participou da fase
pré-processual e não poderá conduzir com liber
dade a produção das provas na fase processual.

Pela mesma forma, o novel sistema se mos
tra inadequado para a realidade territorial e for
mato do judiciário brasileiro, podendo levar a
dificuldades que podem retardar o feito e pro
duzir decisões e sentenças injustas e obtusas.

O debate está aberto, os temperamentos e
as revisões do texto legislativo poderão garan
tir-lhe aplicabilidade mais adequada, afastando
suas incongruências, podando seus excessos, a
fim de garantir poderes instrutórios minimos
ao juiz da instrução, bem como adequando o
seu texto a realidade territorial e estrutural do
judiciário nacional, que em princípio não admi
te, por total incompatibilidade, a importação do
sistema americano, sem que previamente s&a
reestruturado e redimensionado.

Resumo: O presente trabalho analisa o ins
tituto da fiança e a tentativa de reformulação
realizada pela Comissão de Juristas respon
sável pelo anteprojeto de Código de Processo
Penal, o qual deu origem ao PLS n. 156/2009,
atualmente em tramitação perante o Congres
so Nacional, fazendo-se uma abordagem críti
ca da sua ineficácia em face do ordenamento
jurídico em vigor, bem como a tentativa de re
vitalização do instituto, com breves incursões
sobre o sistema norte-americano, traçando se
uma perspectiva de aplicação para o futuro,
sem prejuízo da formulação de eventuais su
gestões de alteração do projeto atual.

Palavras-chave: Fiança. Crise. Tentativa.
Reformulação. Projeto de Lei do Senado n.
156/2009. Perspectivas. Propostas

1 Introdução

Os operadores jurídicos que atuam na sea
ra criminal são as maiores testemunhas da cri
se enfrentada pelo instituto da fiança, declínio
que teve como termo inicial a vigência da Lei
n. 6.416, de 24 de maio de 1977, que criou o
atual parágrafo único do art. 310 do Código de
Processo Penal, tido como o responsável pelo
esvaziamento de tão conhecida e utilizada mo
dalidade de caução processual.

A principal explicação para o desuso vem
da própria inversão lógica imposta pela refe
rida norma. Diante da comunicação da prisão
em flagrante de determinado indivíduo, o juiz
deve analisar se presente pelo menos um dos
fundamentos previstos no art. 312 para a de
cretação da prisão preventiva. Não havendo,
concede-se a liberdade provisória sem fiança,
bastando que se assuma o compromisso de
comparecimento a todos os atos para os quais
for requisitada a presença do preso.

Na prática, foram extremamente reduzidas
as hipóteses de aplicação da liberdade provi
sória mediante fiança, opinião essa comparti

Juiz federal substituto Marcel Peres de Oliveira

lhada por boa parte da doutrina especializada
o que também foi detectado pela Comissão
Temporária de Estudo da Reforma do Código
de Processo Penal2.

“Foi o advento da Lei 6.416, de 24.05.1977, que in
troduziu esse parágrafo no art. 310, a causa especifica
do obsoletismo do instituto no Brasil, que só foi res
gatado, parcialmente, depois de passada uma década,
com o advento das Leis 7.780, de 22.06.1989 e 8.035,
de 27.04.1990. ( . ROCHA, Luiz Otávio de Olivei
ra. Fiança criminal e liberdade provisória Luiz Otá
vio de Oliveira Rocha, Marco Antonio Garcia Baz
2. ed. rev. e atual. — São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 239.

20 projeto de Código pretende reabilitar a fiança. Na
redação original do atual CPP, uma vez preso em
flagrante, a regra era que a prisão perduraria por
todo o processo, exceto se cabível fiança. Nessa lo
gica, quanto mais grave a infração penal, menor a
chance de cabimento da fiança (vide o art. 323 do
diploma em vigor).
No entanto, com a Lei n° 6.416, de 24 de maio de
1977, que incluiu parágrafo único no art. 310 do CPP,
passou-se a admitir a liberdade provisória (sem fian
ça) sempre que não estivessem presentes os motivos
autorizadores da prisão preventiva. Essa medida, em
bora fundamentada no princípio da presunção de não
culpabilidade, bagunçou o sistema da fiança. É que os
crimes mais graves não admitem fiança, mas, parado
xalmente, são passíveis de liberdade provisória sem
fiança. Foi o bastante para o instituto cair em desuso.
Feita essa exposição preliminar, era de se esperar que
o projeto de Código retirasse qualquer obstáculo à im
posição de fiança. Dito de outro modo, que revogasse
o art. 323 do atual CPP. Sendo assim, de acordo com
a proposta, todos os crimes, em tese, admitem fiança,
excetuados aqueles com impedimento constitucional
(art. 50, XLII, XLIII e XLIV, da CF).
Nesse sentido, afora os casos de inafiançabilidade pre
vistos na CF, o juiz estará livre para, se entender ade
quado, impor a fiança como medida cautelar alterna
tiva à prisão, prestada em garantia do pagamento das
custas processuais, da indenização civil devida à víti
ma e da pena de multa eventualmente aplicada (arts.
555 e 567). (trecho do parecer do relator da Comissão
Temporária de Estudo da Reforma do Código de Pro
cesso Penal, sobre o PLS n.156/2009, senador Renato
Casagrande, p. 87 88)

A fiança e o PLS n. 156/2009: revitalização?
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Esse desprestígio imposto à fiança está na
contramão da própria tendência verificada no
direito comparado, especialmente no sistema
norte-americano, no qual ela é utilizada em
larga escala, nas mais variadas situações.

Ë sob esse contexto que a Comissão de Ju
ristas responsável pela elaboração do antepro
jeto de Código de Processo Penal, que serviu
de base para o PLS n. 156/2009, buscou fazer
alterações visando à revitalização do instituto.
A propósito, extrai-se o seguinte trecho da Ex
posição de Motivos:

De outro lado, o anteprojeto cuidou de re
vitalizar o instituto da fiança, facultando se
a sua aplicação sempre que ao juiz pareça
necessário, no objetivo de se garantir maior
efetividade ao processo. Modifica-se tam
bém a espécie da garantia, exigindo- se pa
gamento mediante depósito em conta ban
cária, além de se estabelecer critérios mais
seguros para a fixação do valor da fiança.

Apesar de a justificativa resumir-se ao aci
ma transcrito, sem haver maiores informações
acerca das mudanças pretendidas, ou ainda da
própria fonte de inspiração, o fato é que o tema
desperta grande interesse da comunidade ju
rídica, que clama pela restauração da eficácia
dessa modalidade de garantia.

2 Desenvolvimento

A fiança criminal é um antigo instituto
jurídico. Alguns apontam a sua origem como
sendo na Grécia, posteriormente adotada pelo
direito romano e, partir de então, espalhando-
se pelos países do mundo ocidental. No Brasil,
foi consagrada pela primeira vez na Constitui
ção do Império de 1824, especificamente no
59° do art. 179~, fazendo-se presente em quase

Art. 179, IX - Ainda com culpa formada) ninguém será
conduzido á prisão, ou neila conservado estando já
preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a
admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior
pena, do que a de seis mezes de prisão, ou desterro
para fora da Comarca, poderá o Réo livrar se solto.
(original sem grifos)

todas as cartas posteriores, inclusive nas outor
gadas, à exceção da Polaca4.

Com o advento do atual Código de Processo
Penal (Decreto-Lei n. 3.689, de 03 de outubro
de 1941), rompeu-se com a atecnia até então ve
rificada, pois a fiança comumente vinha sendo
disciplinada na lei penal material5.

Nesse sentido, vale reproduzir a concei
tuação que o então desembargador do extinto
Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara,
Eduardo Espínola Filho, fez do instituto, valiosa
pela precisa exposição dos contornos jurídicos
que a fiança possuía, ainda sob a égide da Cons
tituição Federal de 1946:

Assim configurado, nos seus principais
característicos, o instituto, é de ser de
finida a fiança como a caução, prestada
em favor do acusado, para obter a sua li
berdade provisória, até o pronunciamen
to final da causa, em decisão passada em

~1891 Art. 72, §14 - Ninguem podera ser conserva o
em prisão sem culpa formada, salvas as exceções espe
cificadas em lei, nem levado à prisão ou nela detido, se
prestar fiança idônea nos casos em que a lei a admitir;
1934 Art. 113,22- Ninguém ficará preso) se prestar
fiança idônea, nos casos por lei estatuídos; 1946 — Art.
141, S 21 Ninguém será levado à prisão ou nela deti
do se prestar fiança permitida em lei; 1967 Art. 150,
§ 12 - Ninguem será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita de autoridade competente. A lei
disporá sobre a prestação de fiança. A prisão ou deten
ção de qualquer pessoa será Imediatamente comunica
da ao Juiz competente, que a relaxará, se não for legal;
1967— EMC n. 01 1969 Art. 153, § 12. Ninguém será
préso senão em flagrante delito ou por ordem escrita de
autoridade competente. A lei dispora sôbre a prestação
de fiança. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será
imediatamente comunicada ao juiz competente) que re
laxará, se não fór legal; 1988— Art. 5°, LXVI - ninguém
será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei ad
mitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Pela pertinência, eis o seguinte trecho da Exposi
ção de Motivos do atual CPP (publicada no DOU,
de 13.10.1941): IX Abolida a pluralidade do direito
formal, já não subsiste razão para que a liberdade pro
visória mediante fiança, que é matéria tipicamente de
caráter processual, continue a ser regulada pela lei pe
nal substantiva. O novo Código Penal não cogitou do
instituto da fiança, precisamente para que ofuturo Có
digo de Processo Penal reivindicasse a regulamentação
do assunto que lhe é pertinente. (..)

julgado, dando a garantia de que cumprirá
as obrigações fixadas pela lei, atenderá às
intimações para os atos do inquérito, da
instrução criminal e do julgamento, se
sujeitará à execução da condenação, se
lhe fôr imposta, e satisfará as obrigações
pecuniárias, cuja responsabilidade, em tal
caso, lhe fôr atribuída6.

Nesta época já se entendia que a manuten

çao da prisão em razão do flagrante era a regra,
salvo quando se admitisse a liberdade provi
sória, com ou sem fiança. Para ilustrar, traz-se

utra lição doutrinária formulada sob o mesmo
ntexto normativo:

A fiança criminal é ônus imposto ao réu
ou ao indiciado em quase todos os casos
de liberdade provisória, para que assim ele
possa defender-se solto em processo pe
nal condenatório. [...] Consiste o referido
ônus em caução prestada em juízo para
garantia da liberdade provisória. [...] Tal
ônus é um acessório da liberdade provi
soria que o réu obtém. Todavia, nos casos
em que a caução é exigida, não pode a li
berdade provisória ser concedida sem que
essa cauçao seja prestada

Esse ensinamento do professor José Frede
o Marques é claríssimo e bem ilustra o ponto
vista sob o qual a prisão era analisada ma

nutenção do encarceramento por força do fla
grante como padrão de atuação.

Desde então, a fiança passou por algumas ai
terações legislativas8, sendo a principal delas a tra
zida pela Lei n. 6.416/77, responsável pela introdu

o do indigitado parágrafo único do art. 310.

ESPÍNOLA Filho, Eduardo. Código de processo penal
brasileiro anotado — Volume IIL 6. ed. atual. Rio de Ja
neiro: Editora Rio, p. 489.

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito pro
essual penal Volume IV. Campinas: Bookseller,

l997Çp. 132.

Leis n. 6.416, de 24.05.1977; 7.780, de 22.06.1989; e
8.035, de 27.04.1990.

Art. 310. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em
flagrante que o agente praticou o fato, nas condições do
art. 19, 1, II e III, do Código Penal, poderá, depois de
ouvir o Ministério Público, conceder ao réu liberdade

Conforme mencionado na introdução, essa
alteração legislativa inverteu a lógica do sistema de
prisão provisória no ordenamento jurídico pátrio,
já que se deixou de considerar a manutenção da
prisao decorrente do flagrante como regra geral.

A liberdade provisória sem fiança passou a
ser o regime default, seja a infração penal afian
çável, ou não. A exceção ficou por conta da hi
pótese em que cabivel a prisão preventiva do
preso, indiciado ou acusado.

Segundo a doutrina, essa mudança de abor
dagem ficou mais evidente após a promulgação
da Constituição Federal de 1988. Ajurisprudên
cia também se modificou nessa direção’°.

2.1 Comissão de Juristas e o Anteprojeto de
Código de Processo Penal

A transformação da regra em exceção esva
ziou a fiança. Sob esse contexto, a Comissão de
Juristas propôs mudanças estruturais visando

provisoria, mediante termo de comparecimento a todos
os atos do processo, sob pena de revogação.

Paragrafo unico. Igualprocedimento será adotado quan
do o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a
inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a
prisao preventiva (arts. 311 e 312). (original sem grifos)

Para ilustrar a mudança axial de abordagem do tema,
eis os precedentes oriundos do Supremo Tribunal
Federal, antes e depois da reforma de 1977: [1] HA
BEAS CORPUS. PACIENTE AUTUADO EM FLA
GRANTE POR CRIME INAFIANÇAVEL. NÃO
ACARRETA CONSTRANGIMENTO ILEGÍTIMO
O DESPACHO QUE, EM CRIME DESSA NATU
REZA, INDEFERE PEDIDO DE ARBITRAMENTO
DE FIANÇA. PEDIDO INDEFERIDO. (HC 52835,
Relator(a): Mm. LEITAO DE ABREU, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/11/1974, DJ 18-02 1975). [2]
FIANÇA. INDEFERIMENTO. FLAGRANTE (ART
310 C/C O ART-324, IV DO CPP). AINDA QUE,
EM PRINCÍPIO, O CRIME SEJA AFIANÇAVEL,
NÃO SE CONCEDE FIANÇA SE OCORRENTES
MOTIVOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PRE
VENTIVA. O QUE DESAUTORIZA A LIVRANÇA
DA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUER COM FIAN
ÇA, QUER SEM FIANÇA. RECURSO DE «HABEAS
CORPUS” IMPROVIDO. (RHC 59929, Relator(a):
Mm. RAFAEL MAYER, PRIMEIRA TURMA, julga
do em 14/05/1982, DJ 04-06-1982 PP-05461 EMENT
VOL 01257 01 PP 00220)
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à revitalização do instituto. Mas, a tarefa não
será simples.

O grande desafio será compatibilizar o dog
ma estabelecido pelo parágrafo único do art. 310
do Código de Processo Penal liberdade provi
sória sem fiança como regra geral e a (nova)
dimensão que se pretende dar à caução criminal.
A nova geração de profissionais do direito foi
criada dentro do ambiente estabelecido pela Lei
n. 6.416/77, e não faltará quem defenda a impos
sibilidade de se instituir um posicionamento in
termediário’

De qualquer forma, a principal mudança
foi a nova abordagem da matéria, destacando-
se os artigos 543 e 558 do PLS n. 156/200912, ~
quais alteraram a sistemática então inaugurada
pela Lei n. 6.416 1977, não se repetindo a norma
prevista no parágrafo unico do art. 310 do atual
Código de Processo Penal:

Art. 543. Ao receber o auto de prisão em
flagrante, o juiz deverá:
1 relaxar a prisao ilegal;
II converter a prisão em flagrante em
preventiva, fundamentadamente, quando
presentes os seus pressupostos legais; ou
III arbitrar fiança ou aplicar outras me
didas cautelares mais adequadas às cir
cunstâncias do caso; ou
IV conceder liberdade provisória, median
te termo de comparecimento a todos os atos
do processo, sob pena de revogação.
Art. 558. Não será concedida fiança:
1 quando presentes os motivos que auto
rizam a decretaçao da prisão preventiva;

Não é dificil fazer tal previsão, pois ainda há quem de
fenda a presunção de inocência como óbice à prisão
provisória. Contudo, essa provável controvérsia não é
objeto deste ensaio.
A redação original foi praticamente mantida no texto
atualmente em tramitação, e decorreu da aprovação
da Emenda n. 2 (substitutivo), pela CCJ do Senado.
Entretanto, houve uma sensivel alteração, além da
numeração (respectivamente 553 e 568), que foi a in
clusão de um parágrafo único no art. 553 (antes, 543):
Parágrafo único. A concessão de liberdade provisória
na forma do inciso IV deste artigo somente será admi
tida se o preso for pobre e não tiver condição de efetuar
o pagamento da fiança.

II — aos que, no mesmo processo, tiverem
quebrado fiança anteriormente concedida
ou infringido, sem motivo justo, as obri
gaçoes a que se refere o art. 561;
III em caso de prisão por mandado do juiz
do civel ou de prisão disciplinar militar.

A alteração de perspectiva foi evidente. Des
taca se a possibilidade de o juiz optar pelo arbi
tramento da fiança, mesmo que não seja caso d
prisão preventiva.

A Comissão de Juristas agiu com o nítido
propósito de criar mais essa alternativa para o
juiz, ou melhor, para o preso, já que o ordena
mento atualmente em vigor praticamente não
confere essa possibilidade, senão as duas mais
radicais: a prisão preventiva ou a liberdade pro
visória sem fiança.

Poder-se-ia argumentar que se está buscan
do a restauração da manutenção automática da
prisão em flagrante, em caso de não pagamento
do valor arbitrado. Contudo, trata-se de pen
samento equivocado. Deve se lembrar que o
inadimplemento votuntario da prestação teria a
mesma consequência jurídica da recusa do preso
em firmar o termo de compromisso de compare
cimento a todos os atos posteriores do inquérito
ou processo, tal como já ocorre no ordenamento
atual, e contra o qual não há questionamentos.

É preciso que se coloque a situação em seu
devido lugar, sem preconceitos. Não se trata de
compra e venda de liberdade de locomoção. É
medida cautelar. A fiança só seria exigível de
quem pode pagá-la. Do contrário, parte-se para
a liberdade provisória sem fiança.

Por outro lado, não se mostra adequada a
regra atualmente presente no parágrafo único do
art. 553 do projeto (ver nota de rodapé n. 13 —

supra), no sentido de que a concessão de liberda
de provisória sem fiança somente seria admitida
se o preso fosse pobre e não tivesse condição de
efetuar o seu pagamento. Cuida-se de excessiva
redução das hipóteses de cabimento da liberdade
provisória sem caução.

A discricionariedade do juiz, nessa seara,
desde que estabelecidos limites legais em favor
do preso, sempre foi admitida, já que permitiria
flexibilizar a exigência da fiança, nos casos em
que o magistrado a reputasse desnecessária, inde

pendente de o preso ter ou não condição econô
mico/financeira de prestar a caução. A mudança

reconizada retiraria essa possibilidade, o que
não parece razoável, uma vez que a limitação à
discricionariedade normalmente é utilizada para
se evitar excessos, mas não para reduzir direito.
Recomendável, nesse ponto, a exclusão do pará
grafo único do art. 553 do substitutivo atual.

Assim, a fiança e as outras medidas cau
elares previstas do PLS configuram-se como

opções intermediárias àqueles extremos já men
cionados acima (liberdade ou encarceramento,
tudo ou nada) representando um significativo
avanço, se comparado com a situação atual.

Portanto, a adoção dessa terceira via não traz
qualquer incompatibilidade material com a Cons
tituição Federal, que expressamente prevê a exis
tência da fiança como medida acautelatória diver
sa da prisão (art. 5°, LXVI — nota de rodapé n. 5).

Na prática, poderá o juiz ou a autoridade
policial’3, na hipótese de prisão em flagrante por
crime afiançável, simplesmente fixar o valor da
fiança’4, de ofício ou a requerimento do preso,
a qual, uma vez paga, resultará na recuperação
imediata da liberdade de locomoção do interes
sado, sem sequer haver necessidade de oitiva
prévia do Ministério Público, que se manifestará
posteriormente (art. 333)I5

Outra vantagem da restauração do instituto
da fiança é que a vinculação do preso ao proces
so se dá sem qualquer perda imediata, seja ela de
ordem patrimonial ou extrapatrimonial.

Além disso, em caso de condenação tran
sitada em julgado, parte da quantia caucionada
seria revertida em favor da vítima, na esteira da
tendência atual, notadamente após o advento da

ei n. 11.719 2008, que alterou a redação do in
ciso IV do art. 387.

Também haveria uma gradual redução na
plicaçao da regra atualmente prevista no art.

366 do Código de Processo Penal, especificamen

~ No limite de sua alçada.
4 O projeto mantém a atual regra de isenção, em caso

de pessoa reconhecidamente sem aptidão econômi
co-financeira (art. 571 do substitutivo aprovado pela
CCJ do Senado Federal).
Regra mantida no projeto atual (art. 574)

te em relação à decretação de prisões preventivas
para a garantia da aplicação da lei penal, pois, a
utilidade do processo poderia ser suficientemen
te resguardada com a fiança. Se, por um lado, a
jurisdição criminal se tornaria mais efetiva, em
face da diminuição de demandas suspensas, de
outra banda, o indiciado ou acusado teria mais
segurança jurídica, pois, uma vez afiançado, re
duzir se ia a possibilidade de (novo) encarcera
mento, bastando-se o devido cumprimento das
condições legalmente previstas.

2.2 Afiança no sistema norte-americano

A revitalizaçao da fiança acompanharia
a tendência verificada no direito comparado.
Cuida-se de instituto largamente utilizado nos
Estados Unidos da América. E com sucesso,
pode-se dizer’7. O seu regramento está situado
nos ½ 3142 a 3156 do Capítulo 207 — Soltura e
Detenção Durante o Processo Judicial — do Tí
tulo 18 do Código dos Estados Unidos — Crimes
e Procedimento Criminal’8.

Após a grande reforma que se operou no
instituto, em 1984 (Bail Reform Act), foi possí
vel estabelecer pontos de contato entre o nosso
ordenamento e o norte-americano, especifica
mente sobre aspectos envolvendo a periculosi
dade do agente, a limitação do valor e as hipó

° Os subsídios foram precipuamente extraídos da obra
Fiança criminal e liberdade provisória, de Luiz Ota
vio de Oliveira Rocha e Marco Antonio Garcia Baz.
Optou se por fazer referência ao sistema norte-ame
ricano, em razao de ele estar assentado sobre sólidas
bases democráticas, com ampla depuração dos con
tornos dos direitos individuais de primeira dimensão,
notadamente a liberdade, que é o bem jurídico que
mais se relaciona com o tema deste ensaio.
A fiança é a medida penal cautelar mais intensamente
empregada pelo Poder Judiciário dos EUA e tradi
cionalmente assenta se na necessidade de garantir a
presença do réu perante o juízo (caráter instrumen
tal) e a aplicação da lei penal (caráter material), sendo
cabível, em princípio, para todos os delitos não puní
veis com pena de morte (“death penalty”) ou prisão
perpétua (“life imprisonment”). (op. cit. p. 217)
Disponível para download em <http://uscode.house.
gov/pdf/2008/200SusclS.pdf>
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teses de quebra da fiança, ainda que as soluções
não tenham sido uniformes.

Nos EUA, por exemplo, a periculosidade do
agente é analisada como requisito para a própria
concessão da liberdade provisória, enquanto
que no Brasil constitui um dos critérios para a
definição do valor da fiança (art. 326).

A limitação de valor visa à proteção do interes
sado contra quantias exorbitantes, as quais, na prá
tica, inviabiizariam a soltura do preso (art. 325).

Já para as hipóteses de quebra (art. 327 e
341 do CPP), o ordenamento norte-americano
prevê consequências mais drásticas, tais como o
incremento da sanção penal (~ 3 147)19 e a impu
tação de crime de desobediência (~ 3 148)20, sem
prejuízo do retorno à prisão.

Tal como nos EUA, no Brasil é permitida
a prestação de fiança por terceira pessoa (art.
329). Contudo, permite se ao promotor norte-
americano questionar a licitude do dinheiro ou
bem oferecido em cauçao

2.3 Afiança e o PLS n. 156/2009

Após trazer algumas particularidades da fian
ça no sistema norte-americano e do regramento
atualmente vigente em nosso país, far-se-á uma
breve análise do PLS n. 156/2009, sem prejuízo
das perspectivas que circundam o instituto.

De início, percebe-se que a regulamentação
legal da fiança seria simplificada, o que não dei

~ 3147 Penaltyfor an offense committed while on release
A person convicted ofan offense committed while re
leased under this chapter shall be sentenced, in addi
tion to the sentence prescribed for the offense, to
(1) a term of imprisonment of not more than ten
years if the offense is a felony; or
(2) a term of imprisonment of not more than one year
ifthe offense is a misdemeanor.
A term of imprisonment imposed under this section shall
be consecutive to any other sentence ofimprisonment.
~ 3148. Sanctionsfor violation o a release condition
(a) AVAILABLE SANCTIONS.—A person who has
been released under section 3142 of this titie, and
who has violated a condition of bis release, is subject
to a revocation of release, an order of detention, and a
prosecution for contempt ofcourt. (...)

op. cit. p. 228 9.

xa de ser louvável, já que o atual Código acabara
pecando por excesso.

A primeira mudança perceptível foi a pre
visão pura e simples da quebra da fiança e da
declaração de que ficou sem efeito como formas
de extinção. Não há regra sobre cassação ouper
dimento, tal como atualmente disciplinados nos
artigos 338, 339 e 344 do Código.

Outra modificação relevante cuidou da
prestação da fiança tão-somente mediante de
pósito de dinheiro, suprimindo-se outros bens
até então permitidos, tais como pedras, objetos
ou metais preciosos, títulos da dívida pública,
federal, estadual ou municipal, ou de hipoteca
inscrita em primeiro lugar (art. 330). Mantém-
se a proibição da garantia fidejussória, o que de
certa forma repete a incoerência da nomencla
tura da atribuída ao instituto22.

Foram suprimidos os aspectos pertinentes
à vida pregressa e à periculosidade do acusado
para fins de definição do valor da fiança, o que
não deixa de ser um retrocesso, já que são indis
sociáveis da própria finalidade acautelatória.

Por outro lado, a possibilidade de aumento do
valor-teto legalmente previsto foi ampliada para
até cem vezes, isso em face da situação econômi
ca do preso e a natureza do crime (art. 570, §2°, II
do PLS), o que vai ao encontro da necessidade de
dimensioná lo mais adequadamente às hipóteses
de criminalidade de alto potencial ofensivo.

Ao que parece, o legislador está pretenden
do impedir qualquer discussão acerca dos moti
vos do pagamento da fiança por terceira pessoa
(art. 572), o que acabaria por obstaculizar ou di
ficultar eventual discussão acerca da origem do
dinheiro, o que não é recomendável, pois, corre-
se o risco de privilegiar os que se dedicam à cri
minalidade lucrativa, em regra mais organizada,
na contramão da prática americana.

Destaca-se o ensinamento de renomado jurista: “A
rigor, o que se diz fiança é caução, designando o pri
meiro vocábulo a fidejussória, isto é, a prestada por
pessoas financeira ou moralmente idôneas, que nos
so Código não aceitou; ao passo que a caução real é
consistente no depósito de valores, ou em hipoteca
inscrita em primeiro lugar” (art. 330). NORONHA,
E. Magalhães. Curso de direito processual penaL 19.
ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 185.

Por fim, a outorga, ao delegado de polícia, de
atribuição para a concessão de liberdade provisó
ria sem fiança ao preso desprovido de condição
financeira favorável não se afigura constitucional
(~4° do art. 566)23, já que envolve atividade exe
gética típica da autoridade judiciária24.

3 Conclusão

Ao longo deste ensaio, restou demonstrado
que o instituto da fiança perdera quase toda a sua
utilidade, em face da vigência da Lei n. 6.416, de
24 de maio de 1977, responsável pela inclusão do
parágrafo único do art. 310 do atual Código.

Observou-se que o declínio da fiança foi de
encontro à tendência verificada no direito com
parado, especialmente no sistema norte-ameri
cano, o qual pode servir de subsídio para estudo
e reflexão, em razão das sólidas bases sobre as
quais se firma a democracia americana.

Visando reverter esse quadro de desprestígio,
a Comissão de Juristas responsável pela criação de
mais um anteprojeto de Código de Processo Pe
nal, o qual redundou no PLS n. 156/2009, efetuou
diversas modificações em relação ao regramento
atual, sendo a principal delas a não previsão de
norma semelhante à contida no parágrafo único
do art. 310 do Código em vigor.

Entretanto, apesar de evoluir em diversos
pontos, o projeto atualmente em tramitação pe
rante o Congresso Nacional traz algumas regras
que configurariam um verdadeiro retrocesso,
em razão das quais são propostas as seguintes
alterações: a) supressão do parágrafo único do
art. 553; b) restauração dos aspectos pertinen

23 Art. 566, §4° - O delegado de polícia poderá determi

nar a soltura do preso que, a toda evidência, não tiver
condições econômicas mínimas para efetuar o paga
mento da fiança, sem prejuizo dos demais compro
missos legais da referida medida cautelar, observan
do-se, ainda, no que couber, o disposto no paragrafo
unico do art. 571.

Não cabe a aplicação da doutrina dos poderes implíci
tos. A capitulação legal de determinada infração penal,
para fins de arbitramento de fiança, constitui atividade
tipica do delegado de polícia, o mesmo não se podendo
dizer a respeito da análise das condições subjetivas do
preso, tarefa essa exclusiva do magistrado.

tes à vida pregressa e à periculosidade do ac
sado para fins de definição do valor da fiança;
c) retirada da proibição expressa de análise dos
motivos que levariam terceira pessoa a efet
o pagamento de fiança, tal como previ
art. 572, sugerindo-se que tal aferição fique sob
a prudente apreciação do juiz em cada caso; d)
supressão do §4° do art. 566.
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1 Introdução

O Anteprojeto de Reforma do Código de
Processo Penal em curso no Congresso Nacio
nal prevê basicamente as mesmas prisoes caute
lares constantes no atual CPP. Especificamente
quanto à prisão preventiva, o art. 544 do An
tCPP, praticamente repete o que a lei e a juris
prudência atuais preconizam, ao dispor que:

Art. 544. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem públi
ca, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, ou para assegurar
a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício su
ficiente de autoria.

§ 1° A prisão preventiva jamais será utiliza
da como forma de antecipaçao da pena.
§2° A gravidade do fato não justifica, por
si só, a decretação da prisão preventiva.

§3° A prisão preventiva somente será im
posta se outras medidas cautelares pessoais
revelarem-se inadequadas ou insuficien
tes, ainda que aplicadas cumulativamente.
(negritos nossos)

As causas para a decretação da preventiva
continuam as mesmas, apenas com as restrições
dos parágrafos que, na verdade, reiteram o que a
doutrina e ajurisprudência dominantesjá assen
taram. Para enriquecer esse debate, pretende-se
demonstrar, de maneira bem direta e simples,
como a prisão preventiva funciona na República
Federativa da Alemanha, país que hoje é consi
derado modelo de ordem social e jurídica orien
tada a valores constitucionais.

2 O princípio da presunção de inocência
(Unschuldsvermutung) na Alemanha

Assim como no Brasil, a Alemanha consa
gra o Princípio da Presunção da Inocência. Mas
lá não há uma ancoragem constitucional bem
definida. O Princípio se apóia no art. 11, 1 da

Juiz federal Márcio Flávio Mafra Leal

Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 1948 e no art. 6°, 2 da Convenção Europeia
de Direitos Humanos.

Doutrinariamente, a presunção implica o
tratamento de inocente ao longo do processo e
que o ônus da prova da culpa cabe às autoridades
persecutórias. Cessa a presunção somente com
o transito em julgado da sentença condenatória.
A presunção apresenta conseqüências no plano
penal (denunciação caluniosa, calúnia) e no pia
no civil, com o direito de resposta, indenização,
tutelas inibitórias, entre outras, para aqueles que
a violem. Por conta da presunção, a divulgação
na imprensa de crimes e suspeitos é feita de ma
neira bem mais contida do que no Brasil.

Apesar disso, como em qualquer ordem ju
rídica ocidental, há a possibilidade de se adota
rem medidas restritivas da liberdade em razão
de uma fundada suspeita da prática de crimes,
aliada a outras circunstâncias, antes do transito
em julgado da sentença. Abaixo será analisada a
prisão cautelar alemã com uma das modalidades
de prisao dessa espécie no Brasil, ou seja, a pri
são preventiva.

3 A prisão cautelar (Untersuchungshaft)

A expressão alemã Untersuchung significa
“exame”, “pesquisa”, “investigação”, e a palavra
Haft, equivale à “custódia”, “detenção” ou “pri
são”. Optou se por traduzir pelo equivalente
dogmático, que seria prisão cautelar. Essa mo
dalidade de prisão na Alemanha é disciplinada
no § 112 do CPP (Strafsprozessordnung), que
possui a seguinte redação (tradução nossa):

§ 112 (1) A prisão cautelar podem ser de
cretada contra o acusado,’ caso ele seja
fortemente suspeito de ter cometido o fato

e houver um fundamento para a prisão. A
prisão não deve ser decretada se, pela rele
vância da matéria e pela pena ou restrição
de direito esperada, a medida se afigurar
desproporcional.

(2) Ocorre fundamento para a prisão, se em
razão de determinados fatos,

1. constatar-se que o suspeito é fugitivo ou
se oculta,

2. na apreciação das circunstancias do caso
concreto houver o perigo de que o suspeito
vá se evadir (perigo de fuga), ou

3. o comportamento do acusado justifique
a forte suspeita de que ele irá

a) destruir, alterar, retirar, eliminar ou fal
sear meios de prova,

b) influenciar de maneira desleal outros
acusados, testemunhas ou peritos ou

c) provocar tais comportamentos,

e se, por conta disso, houver ameaça de que
se dificulte a verdade no inquérito (perigo
de obscurecimento).
(3) Contra o acusado que tenha cometi
do crimes previstos no § 6, 1, 1 do Códi
go Penal Internacional ou § 129a, 1 ou 2,
também em conjunto com o § 129b, 1, ou
os previstos nos §5 211, 212, 226, 306b ou
306c do Código Penal, ou os previstos no 5
308, 1 a 3 do Código Penal, desde que o fato
tenha sido cometido com ameaça à vida ou
à integridade fisica de outrem e a suspeita
seja forte, pode a prisão cautelar ser decre
tada, mesmo que não concorram as causas
previstas no parágrafo 2.

de um conceito englobante equivalente em português
brasileiro, optei por acusado.

2No original: “(1) Die Untersuchungshaft darf gegen
den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat
dringend verdãchtig ist und em Haftgrund besteht. Sie
darfnichtangeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung
der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Mafiregel
der Besserung und Sicherung aufler Verhdltnis steht.
(2) Em Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter
Tatsachen 1. festgestellt wird, dafi der Beschuldigte

flüchtmg ist oder sich verborgen hãlt, 2. bei Würdigung
der Umsujnde des Einzelfalles die Gefahr besteht, daji der
Beschuldigte sich dem Strafrerfahren entziehen werde
(Pluchtgefahr), oder3. das VerhaltendesBeschuldigtenden
dringenden Verdacht begründet, er werde a) Beweismittel
vernichten, verãndern, beiseite schaffen, unterdrücken

Percebe-se que os requisitos da prisão cau
telar na Alemanha são muito assemelhados aos
brasileiros. Em primeiro lugar, somente um juiz
pode decretar prisão cautelar. Em segundo lugar,
em ambas as ordens jurídicas exige-se uma fun
dada suspeita de autoria e materialidade. Quan
to aos requisitos específicos, perigo de ocultação
e fuga equivale ao asseguramento “da aplicação
da lei penal”; e os estorvos na produção da pro
va correspondem ao requisito “conveniência da
instrução criminal”.

Quanto à ordem pública, a lei alemã optou
por arrolar certos delitos como autorizadores
objetivamente de prisão cautelar, dada a sua
gravidade intrínseca. Assim, os crimes de ho
micídio qualificado incluindo latrocinio
(5 211), homicídio (5 212), lesão corporal grave
(5 226), incêndio grave qualificado (5 306b) ou
seguido de morte (5 306c), portar explosivos nas
condições previstas supra (5 308, 1 e 3), podem,
por si só, resultar na prisão cautelar dos indicia-
dos ou acusados, sem a concorrência de outras
causas genéricas. Acresçam se, ainda, os crimes
previstos em tratados internacionais, como o
genocídio e participação em grupo terrorista.

Essa possibilidade é expressamente rejeita
da pelo Anteprojeto brasileiro no § 2 do art. 544
supra, ou seja, a gravidade do fato não justifica,
por si só, a decretação da prisão preventiva. O
legislador nacional faz uma leitura muito mais
rígida da presunção de inocência do que na
Alemanha. Naquele país, em regra, calcula-se o
tempo de prisão cautelar em correspondência
com a eventual pena privativa de liberdade que

oder fãlschen oder b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen
oder Sachversti~ndige in unlauterer Weise einwirken
oder c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, und
wenn deshalb die Gefahr droht, dafi die Ermittlung
der Wahrheit erschwert werde (Verdunkelungsgefahr).
3) Gegen den Beschuldigten, der einer Straftat nach §
6 Abs. 1 Nr. 1 des Võikerstrafgesetzbuches oder § 129a
Abs. 1 oder Abs. 2, auch in Verbindung mit § 129b Abs.
1, oder nach den §~ 211, 212, 226, 306b oder 306c des
Strafgesetzbuches oder, soweit durch die Tat Leib oder
Leben eines anderen geJ2ihrdet worden ist, nach § 308
Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches dringend verdãchtig
ist, darfdie Untersuchungshaft auch angeordnet werden,
wenn em Haftgrund nach Absatz 2 nicht besteht.”

Presunção de inocência e prisão preventiva na Alemanha: um
contributo para o debate sobre o próximo CPP

A expressão Beschuldigte, do original em alemão, é um
conceito genérico que engloba tanto o indiciado em
inquérito quanto o acusado em ação penal. Na falta
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seria imposta ao acusado, embora penas priva
tivas de liberdade na Alemanha não seja a regra
em processos penais na Alemanha, mas as res
tritivas de direitos, como no Brasil. Entretanto,
essa proporcionalidade entre a pena aplicada
em projeção e o prazo de duração da preventiva
também é expressamente rejeitado pelo legisla
dor nacional, desta vez no § 1° do mesmo artigo,
ao asseverar que a prisão preventiva jamais sera
utilizada como forma de antecipação da pena.
De qualquer sorte, na Alemanha a prisão pre
ventiva não deve ultrapassar seis meses, a não
ser em situações previstas no § 121 do CPP
alemão, que autoriza o Tribunal de Justiça do
respectivo Estado federado (Oberlandesgericht)
a prorrogar o prazo, conforme o caso concreto
assim o exigir.

Jurisprudencialmente, o Bundesgerichtshof
(BGH), que equivale ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) brasileiro, faz uma interpretação
bastante cuidadosa da real necessidade de prisão
cautelar, especialmente porque o requisito da
proporcionalidade está inserto no caput do pa
rágrafo a guiar o intérprete na sua avaliação da
necessidade da medida. Muito se discutiu sobre
a constitucionalidade da possibilidade de prisão
preventiva sem fundamento, apenas com a inci
dência objetiva dos crimes arrolados no item (3).
Entretanto, o Tribunal Constitucional Federal
decidiu fazer uma interpretação conforme e exi
ge uma fundamentação, ainda que não tão rígi
da quanto àquelas dos itens anteriores (acórdão
publicado no BVerfGE 19, 342). O STF alemão
decidiu nesse acórdão que a prisão preventiva
apenas baseada no item (3) ofenderia a propor
cionalidade (VerhãltnismãJ}igkeitsgrundsatz).

4 Conclusão

O que se observa é que o legislador alemão
confia no exame de proporcionalidade feito pe
los juízes, enquanto aqui paira uma desconfian
ça atávica de que eventual abuso pode ocorrer.
Isso faz com que se cristalize em lei determina
das garantias e se evite o exame caso a caso por
parte da magistratura.
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O novo CPP: contradições e ineficiência
Juiz federal substituto Márcio José de Aguiar Barbosa

1 Introdução

O novo código de processo penal, ainda em
projeto (PL n° 156/2009, do Senado), tem sido
objeto de diversas manifestações, sofreu emen
das e seu substitutivo foi aprovado perante a
Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal, sob relatoria do Eminente Senador Re
nato Casagrande, após anteprojeto da comissão
de juristas coordenada pelo Eminente Ministro
Hamilton Carvalhido e relatado pelo Professor
Doutor Eugênio Pacelli de Oliveira.

Apresento aqui breves considerações e uma
visão do conjunto das alterações que, ao meu
sentir, resultarão num engessamento sem pre
cedentes do processo penal.

Friso alguns pontos fundamentais do proje
to e, também, debruço-me sobre algumas parti
cularidades que confirmam aquilo que entendo
ser o resultado final da proposta — a despeito da
boa intenção e do elevado conhecimento jurídi
co daqueles que o elaboraram: a exacerbação da
ineficiência do sistema processual penal.

2 O processo acusatório, a
imparcialidade do juiz e o juiz
natural contradições do PL 156/2009
e a ofensa a princípios constitucionais
originários do processo

A tônica que embasa o sistema do novo co
digo, o programa que seus elaboradores se pro
puseram, e a purificação da estrutura acusatória
no processo penal. O processo penal deve ser
acusatório, com eliminação dos resquícios in
quisitórios ainda contidos no atual CPP.

Creio que ninguém discorda desse progra
ma nem se esquiva de afirmar que o processo
acusatório exige separação completa entre as
funções de acusar, defender e julgar, máxima
imparcialidade do julgador, observância da
neutralidade na escolha do julgador da causa
(e daí decorrem as garantias da magistratura,
como a inamovibilidade), privilegiando aque

Conclusão — 5. Referências. le mais próximo dos fatos, paridade de armas
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conferidas às partes, ampla participação das
partes na elaboração das provas e da “verdade
possível” a ser declarada pelo julgador, ao for
mar seu convencimento, vedada a prova obtida
ilicitamente.

Enfim, todos aqueles princípios fuicrais do
devido processo legal, como a ampla defesa, o
contraditório, o juiz natural, a imediatidade
do juiz com os fatos e provas, a fundamenta
ção e publicidade das decisões, imparcialidade
do juiz e outros princípios que constam ex
pressamente da Constituição, a saber, art. 50,

XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, art. 93, VII, VIII,
IX, ou da interpretação teleológica que conduz
à verificação de princípios implícitos da ativi
dade jurisdicional (como é o caso do princípio
da imparcialidade do juiz, não explicitado mas
ínsito ao princípio do juiz natural e ao sistema
acusatório, e, portanto, decorrente do sistema
adotado pela Constituição). Tais princípios são
originários, previstos desde a promulgação da
CR188, porém, o projeto contradiz e os ofende
em diversos topicos.

2.1 A redação insuficiente eparcial do art. 4°
do PL 156 2009

A natureza acusatória do processo penal
está firmemente estabelecida no art. 40 do PL
156/2009 que, entretanto, peca por uma con
tradição. Estabelece o art. 4°:

Art. 4° O processo penal terá estrutura
acusatória, nos limites definidos neste Có
digo, vedada a iniciativa do juiz na fase de
investigação e a substituição da atuação
probatória do órgâo de acusação.

Aplaude-se a vedação da iniciativa probató
ria do juiz na fase investigatória e a substituição
da atuação probatória, pois no sistema acusatório
as provas devem ser produzidas pelas partes, mas
por que restringir a vedação à fase investigatória e
somente à atuação do órgão de acusação?

Na fase investigatória, a produção de provas
cabe à polícia judiciária e ao MP não vejo ne
nhuma possibilidade de restrição da competên
cia do MP no sentido de impedi lo de produzir
prova na fase investigatória se ele pode faze lo

na fase processual’ , mas, na fase processual,
igualmente deve ser vedado ao juiz ter tal iniciati
va ou substituir qualquer das partes, a não ser para
mero esclarecimento, como previsto no parágrafo
único do art. 1622 do PL (que merece ser alterado
para permitir o esclarecimento em qualquer fase
processual e não apenas antes da sentença).

E é até desnecessária tal vedação na fase in
vestigatória, pois nessa fase a iniciativa do juiz
é mesmo parca ou inexistente, tendo este con
tato com o inquérito somente diante dos pedi
dos cautelares ou de sua revogação e nos
casos de diligências cuja autorização judicial
seja obrigatória.

Melhor a redaçao do art 162 que, sucinta
mente, determina que a produção de provas
cabe às partes (acusação e defesa, não apenas
acusação, como se vê na vedação do art. 4°). A
parcialidade da redação do art. 4° será encontra
da em outros dispositivos, anunciando a linha
mestra do novo código.

2.20 impedimento do juiz de garantias de
processar o feito: criação contraditória e

ofensiva ao devido processo legal

O juiz de garantias, como posto no PL
156/2009, é inovação que merece reservas, não

O PL 156 2009, ao dispor sobre a competência da p0-
lícia judiciária para realizar o inquérito policial, esta
belece redaçao bem próxima da vigente no art. 40 do
atual CPP:
“Art. 18. A policia judiciá ria será exercida pelos delega
dos de policia no território de suas respectivas circuns
crições e terá por fim a apuração das infrações penais e
da sua autoria.

(omissis)

§2° A competência definida neste artigo não excluirá a
de autoridades administrativas, a quem por lei seja co
metida a mesma função.”

O MPU, por exemplo, tem tais atribuições previstas no
art. soda LC 75/93.

20 art. 162 do PL 156/2009 assim dispõe:

“Art. 162. As provas serão propostas pelas partes.

Parágrafo único. Será facultado ao juiz, antes depro
ferir a sentença, esclarecer dúvida sobre a prova pro
duzida, observado o disposto no art. 4°.”

pelas funções desempenhadas, mas pelo impe
dimento à atuação posterior à investigação.

As funções previstas para o juiz de garan
tias (art. 14~) já são majoritariamente exercidas

3”Art. 14. Ojuiz das garantias é responsá vel pelo con
trole da legalidade da investigação criminal e pela
salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia
tenha sido reservada á autorização prévia do Poder
Judiciário, competindo-lhe especialmente:

1 receber a comunicação imediata da prisão, nos
termos do inciso LXII do art. 50 da Constituição da
República Federativa do Brasil;
II receber o auto da prisão em flagrante, para efei
to do disposto no art. 553;
III zelar pela observância dos direitos do preso,
podendo determinar que este seja conduzido a sua
presença;
IV ser informado da abertura de qualquer inque
rito policial;
V decidir sobre o pedido de prisão provisoria ou
outra medida cautelar;
VI prorrogar a prisão provisória ou outra medida
cautelar, bem como substituí-las ou revoga-las;
VII decidir sobre o pedido de produção antecipa
da de provas consideradas urgentes e não repetíveis,
assegurados o contraditório e a ampla defesa;
VIII prorrogar o prazo de duração do inquérito,
estando o investigado preso, em vista das razões
apresentadas pelo delegado de polícia e observado o
disposto no parágrafo único deste artigo;

IX — determinar o trancamento do inquérito policial
quando não houver fundamento razoável para sua
instauração ou prosseguimento;
X — requisitar documentos, laudos e informações ao
delegado de polícia sobre o andamento da investiga
ção;

XI decidir sobre os pedidos de:
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunica
ções em sistemas de informática e telemática ou de
outras formas de comunicação;

b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico;
c) busca e apreensão domiciliar;

d) acesso a informações sigilosas;
e) outros meios de obtenção da prova que restrin
jam direitos fundamentais do investigado.
XII julgar o habeas corpus impetrado antes do ofe
recimento da denúncia;
XIII determinar a realização de exame médico de
sanidade mental, nos termos do art. 447, Si0;

XIV arquivar o inquérito policial;

pelo juiz competente para autorizar diligências?
arquivar/decidir pedidos cautelares do inqué
rito, atualmente, com pouquíssimas alterações
em relação ao sistema atual, enfatizando o PL
156/2009 sua condição de garante dos direitos
fundamentais do investigado. Nada a opor a tais
atribuições.

A novidade está na exclusão da competência
do juiz de garantias após a propositura da ação
penal e no seu “impedimento de funcionar no
processo” (arts. 15 e 164) caso tenha praticado
qualquer dos atos do art. 14 mesmo que em
mera substituição, auxílio ou plantão.

Implicitamente, o sistema proposto estabe
lece uma presunção absoluta deparcialidade (daí
o impedimento) do juiz que atuou (ou apenas
praticou um dos atos inerentes) como juiz de
garantias. Basta praticar um ato judicial duran
te o inquérito o art. 14 estabelece um rol não
exaustivo de atribuições do juiz de garantias
que o juiz se “contamina”, torna-se parcial e não
pode mais exercer nenhum função no processoju
dicial.

XV outras matérias inerentes às atribuições defi
nidas no caput deste artigo.
Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz
das garantias poderá, mediante representação do
delegado de polícia e ouvido o Ministério Público,
prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito
por até 10 (dez) dias, após o que, se ainda assim a in
vestigação não for concluída, a prisão será revogada
automaticamente.”
“Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange
todas as infrações penais, exceto as de menor potencial
ofensivo e cessa com a propositura da ação penal.
§10 Proposta a ação penal, as questões pendentes se
rão decididas pelo juiz do processo.

§2° As decisões proferidas pelo juiz das garantias não
vinculam o juiz do processo, que, após o oferecimen
to da denúncia, poderá reexaminar a necessidade das
medidas cautelares em curso.

§3° Os autos que compõem as materias submetidas
à apreciação do juiz das garantias serão juntados aos
autos do processo.

Art. 16. O juiz que, na fase de investigaçao, praticar
qualquer ato incluído nas competências do art. 14fi-
cará impedido de funcionar no processo, observado o
disposto no parágrafo unico do art. 701.”
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2.2.1 A contradição da distinção realizada
entre o juiz de garantias na ação penal

perante a primeira instância e na ação penal
originária

Além de despropositada, irrazoável, pois não
há nenhuma razão em abstrato para se conside
rar que a mera participação como presidente do
inquérito levaria à atuação pendular do magistra
do (lembremos que o art. 4° veda qualquer inicia
tiva probatória por parte do juiz na fase investi
gatória), há uma evidente contradição no próprio
projeto de lei: no caso da ação originária, o mem
bro do tribunal que exerceu as funções de juiz de
garantias apenas não poderá funcionar como re
lator da ação penal, mas participa do julgamento
como todos os demais (art. 309, 15).

Ora, o juiz de primeiro grau que participa
como garante na fase investigatória está impe
dido de julgar a ação penal (por uma presunção
absoluta de parcialidade), mas o juiz de segundo
grau não está (por uma presunção relativa de im
parcialidade que é idêntica à que vigora no sis
tema atual, em que a imparcialidade do juiz, pela
suspeição, deve ser provada).

Pergunta se: o que mudou da primeira para a
segunda instância?

Veja-se o exemplo, que demonstra o absurdo
da vedação: um juiz de primeiro grau que na
sua Vara Criminal está impedido de funcionar
no processo e julgá-lo quando houver realizado
qualquer ato judicial durante o inquérito — se for
convocado para o Tribunal não estará impedido
de participar e julgar dos processos originários
em que houver praticado atos judiciais no inqué
rito (art. 309, 1)!!! Na sua Vara, ele se “contami
na” com o “vírus da parcialidade”, ao presidir o
inquérito, mas não no Tribunal!! No Tribunal ele
está automaticamente “vacinado”!!!!!

“Art. 309. Nas ações penais de competência originária.
o procedimento nos tribunais obedecerá às disposições
gerais previstas neste Código e no respectivo regimento
interno, e, especialmente, o seguinte:

— as ftinções do juiz das garantias serão exercidas por
membro do tribunal, escolhido na forma regimental,
que ficará impedido de atuar no processo como relator;

(omissis)»

2.2.2 A violação ao princípio do juiz natural:
possibilidade de as partes escolherem o juiz e
afastarem indefinidamente o julgamento do
local dos fatos — a inversão do principio a

prevenção e da competência pelo local do fato

Esse impedimento não é apenas ilógico ir
razoável: ele viola cláusulas do devido proce so
legal. Vejamos o princípio do juiz natural.

O juiz natural é aquele competente, c m
base nas leis de organização judiciária e normas
processuais de distribuição de competências,
para julgamento do feito. Sempre se privilegiou

e é preocupação de todos os códigos de pro
cesso, em todo o mundo aquele mais próximo
dos fatos e da prova, para facilitar sua colheita
e permitir, desde o inicio, uma imediação que
presuma um maior conhecimento da matéria
sub judice. Afinal, busca-se a verdade material

ainda que saibamos, e isso não é nenhuma
novidade, da relatividade da verdade alcançada
em qualquer ato de cognição humano.

Quem mais habilitado para julgar: aquele
que, competente para os atos judiciais requeri
dos durante o inquérito, teve contato mais pró
ximo com a prova produzida desde o início ou
aquele que somente teve acesso à prova na fase
processual, recebendo pronto todo o inquérito,
volumes e volumes de documentos, de uma só
vez? O novo código opta pelo segundo, pois o
primeiro (o juiz de garantias) está “impedido de
funcionar no processo”.

Já se vê que o juiz mais próximo aos fatos não
processará o feito e que a prevenção será extinta
no processo penal a seguir essa conseqüência
da vedação será apreciada.

Mas há mais. Vamos a um exemplo, que
demonstra a antinomia entre o impedimento
dos arts. 15 e 16 e os princípios do juiz natural e
da imparcialidade do juiz.

Em determinada comarca (ou seção/sub
seção judiciária) há apenas dois juizes, sendo a
substituição automática de um pelo outro nos
respectivos impedimentos/afastamentos, con
forme a lei de organização judiciária, vamos
chamá-los “GGG” e “BBB”. Suponhamos que
a distribuição fez com que o juiz “BBB” atuasse
como juiz de garantias de determinado inquérito
penal. Automaticamente, ele estará impedido de

julgar a ação penal (arts. 15 e 16), portanto, será
substituído, automaticamente, pelo juiz “GGG”,
na fase processual. Ora, o MP não quer que o
juiz “GGG” seja o julgador e aproveita qual
quer período de substituição ou plantão do juiz
“GGG” para requerer alguma das medidas do
art. 14 (é muito fácil, são apenas dois juízes, se
nesta semana um deles está de plantão, na outra
semana será a vez do outro) e, automaticamente,
torná-lo impedido para julgar a causa (art. 16).
Isso obrigará a que um terceiro juiz (pois “BBB”
também está impedido) julgue a causa e o MP
terá conseguido evitar que “GGG” a julgue. A
medida do art. 14 solicitada pode ser qualquer
uma (uma prisão preventiva ou uma requisição
de prova, por exemplo). Observe se: o mesmo
raciocínio pode ser feito com a estratégia da de
fesa, caso “GGG” seja o juiz de garantias, para
evitar que “BBB” julgue a causa, aproveita qual
quer plantão ou período de substituição para
requerer uma produção de prova antecipada ou
um habeas corpus — incisos VII, XII, do art. 14
— para torná-lo impedido e levar o julgamento
para um terceiro juiz...

Mais: esse procedimento pode ser infinito.
a defesa pode se aproveitar de qualquer perí

odo, ainda que mínimo, de substituição/plantão
na comarca por outro juiz (o terceiro juiz, da co
marca contígua, que deveria julgar a causa, por
exemplo) para também torná-lo impedido, e
assim por diante até que todos os juízes “antipá
ticos” estejam excluídos ou fazê-lo indefinida
mente simplesmente para procrastinar o feito,
afastando a ação penal ao máximo da comarca
de origem...

Na ação penal originária, algo semelhante
ocorre: para evitar a relatoria de determinado
desembargador/ministro, aproveita-se qualquer
plantão a seu cargo para requerer medida do art.
14 e torná-lo impedido da relatoria (art. 309, 1).

Isso é gravíssimo: deixa-se às partes a facul
dade de escolher o juiz que julgará o feito!!! E
permite à defesa procedimento procrastinatório
puro, afastando a competência cada vez mais da
comarca onde os fatos ocorreram ou onde se
iniciou a investigação.

É exatamente o oposto do que prevê o prin
cípio do juiz natural: as partes podem requerer

diligências/atos judiciais, criando imped~
tos, de modo que o juiz processante seja um
juiz completamente excepcional, afastado da
comarca de origem.

Na verdade, o sistema do PL 156/2009 in
verte o atual sistema, que prevê a prevenção do
juiz que primeiro atuar no inquérito/processo
(art. 83 do CPP), em obediência ao princípio da
imediatidade entre o juiz e a prova, deixando a
escolha desse juiz para as normas gerais de com
petência e a lei de organização judiciária, sem
possibilidade de as partes escolherem quem as
julgará. Observe-se que o título da competência
(arts. 90 e seguintes do PL) nada diz a respeito
da prevenção, pois no sistema proposto o juiz
que primeiro atuar (no inquérito) estará auto
maticamente impedido para julgar e processar
a ação penal.

Isso para não falar da “reserva do possível” e
da razoável duração do processo: o impedimen
to do juiz de garantias, levando a que outro juiz
conduza o processo e profira sentença, com a
possibilidade de sucessivos impedimentos como
acima relatado, pode levar à impossibilidade de
julgamento, pelo afastamento cada vez maior da
comarca onde ocorreram os fatos e residem as
testemunhas, procrastinando indefinidamente a
solução até que a prescrição se consume.

Ainda há outro efeito, que ocorrerá na
maioria das comarcas e que também contradi
outra disposição do PL 156/2009: o juízo pro
cessante e sentenciante preferencialmente deve
rá ser aquele onde ocorreram os fatos (art. 956
do PE 156/2009); porém, em comarcas e subse
çôes de vara única, em que haja apenas um juiz
em exercício, este ficará impedido de processar e
julgar os feitos ocorridos em sua jurisdição, pois
atuará inevitavelmente como juiz de gara
na presidência do inquérito.

Isto é, na maioria das comarcas e subseções
do país (pois as de vara única são a ampla maio
ria e raramente há juizes substitutos em comar
cas/subseções distantes) o princípio basilar da

“Art. 95. A competência, de regra, e com o objetivo
de facilitar a instrução criminal, será determinada pelo
lugar em que forem praticados os atos de execução da
infração penal.”
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competência territorial inscrito no art. 95 do PL
156/2009 (e que é a regra geral em todos os có
digos de processo, inclusive no nosso, conforme
seu art. 70) não poderá ser observado, em razão
do impedimento do juiz de garantias de proces
sar o feito. Mais uma contradição presente no
próprio PL.

A inovação trazida pelo impedimento (arts.
15 e 16 do PL 156/2009) do juiz de garantias
participar do processo, além de contraditória
com disposições do próprio projeto (v.g., os arts.
309, 1, e 95 do PE 156/2009) ofende princípios
fuicrais do devido processo.

3 As alterações que se dirigem a ofender
o princípio da duração razoável do
processo e a multiplicar nulidades e
impugnações às decisões judiciais

As alterações trazidas pelo PL 156/2009, em
seu conjunto, conduzem a uma conclusão: se o
CPP atual não permite julgamentos céleres, o
novo consegue piorar muito.

São diversas as alterações que permitem a
procrastinação do julgamento do feito, a multi
plicaçao das impugnações aos órgãos de recurso
e a sobrecarga dos serviços judiciários.

3.1 O impedimento do juiz de garantias
para funcionar no processo: resultado

procrastinatório e a ofensa à reserva do
possível

A primeira alteração que vai nessa direção,
como já anunciado no tópico anterior, é a cria
ção do juiz de garantias obrigatoriamente dis
tinto do juiz do processo.

Ainda que não haja incidentes infundados
criados pelas partes para modificar o juiz da
causa como exemplificado acima , a sim
ples existência da duplicidade de juízes conduz
à maior demora, eis que presente a necessidade
de remessa do feito a outro julgador, muitas ve
zes residindo em comarca distante, afastando o
juiz da causa dos fatos, das provas, obrigando
à expedição de cartas precatórias (para o juízo
do local do fato, onde correu o inquérito, e que
funcionou como juiz de garantias...) que se
riam desnecessárias no sistema atual: o inqué

rito será, ordinariamente, aberto no local onde
ocorreram os fatos e residem o(s) acusado(s)
e testemunha(s), pelo que, em vista do impe
dimento do juiz de garantias, o processo penal
poderá ser levado a tramitar em outra comarca
(comarcas com somente um juiz), onde a sim
ples oitiva das mesmas testemunhas (e do acusa
do) ouvidas no inquérito exigirá a expedição de
cartas precatórias.., que indiscutivelmente pro
crastinarão o feito.

Mais parece uma brincadeira de mal gosto,
uma piada: o sistema criado leva a que o proces
so penal tramite em outra comarca distante dos
fatos e que a oitiva das testemunhas e do acusado
seja quase sempre realizada por carta precatória
dirigida ao juízo em que ocorreram os fatos!!!

Observe-se que outro problema será criado e
gerará milhares de impugnações clamando pela
nulidade de processos até que o STF se posicione.

Exemplifico: o juiz de Corinto/MG, onde
ocorreram os fatos e foi aberto o inquérito, fun
cionou como juiz de garantias, o que o impede
de atuar no processo, que é então remetido ao
juiz de Buenópolis/MG, que apreciará a denún
cia e processará o feito; para ouvir o acusado e as
testemunhas, o juiz de Buenópolis/MG expedirá
cartas precatórias para o juiz de Corinto/MG,
pois é lá, local dos fatos, onde residem. Pergun
to: quem dará cumprimento a essa carta preca
tória, se só existe um juiz em Corinto/MG?

Se o juiz de Corinto/MG não se considerar
impedido e processar a carta precatória, abre-
se caminho para impugnação da defesa, habeas
corpus ou outra medida judicial, buscando anu
lar o ato ou a eventual sentença condenatória,
por força do art. 16. Reflitam: pelo art. 16 do PL
156 2009 o juiz que praticou qualquer ato do art.
14 (juiz de garantias) está impedido defuncionar

ou seja, não pode exercer nenhuma função
no processo, muito menos praticar o principal
ato da fase processual que é a audiência de oitiva
de testemunhas e interrogatório do acusado.

Se o juiz de Corinto/MG se considerar impe
dido de processar a carta precatória, esta somente
poderá ser cumprida quando outro juiz tiver exer
cício em Corinto/MG, procrastinando indefinida
mente o cumprimento dessa carta que é essen
cial, pois trata-se daquela que permitirá a oitiva

das testemunhas dos fatos e do acusado, sem o que
não há processo penal pelo rito ordinário.

De qualquer forma, o sentido procrastina
tório dessa alteração é claro:

1) obriga-se à expedição de carta precatoria
numa hipótese essencial à instrução penal
(audiência de oitiva das testemunhas do
fato e da autoria e interrogatorio do acusa
do) que, hoje, raramente dá ensejo a isso,
pois o processo, ordinariamente, corre no
local dos fatos, e
2) ao mesmo tempo, cria-se um impedi
mento ao cumprimento da carta precatória
por força do mesmo art. 16.

É o paraíso da defesa meramente procras
tinatória.

Ainda no mesmo raciocínio, se o acusado
for defendido por um bom advogado, que co
nheça bem desses detalhes do novo código e
crie incidentes diversos na fase investigatória de
modo que vários juízes de comarcas próximas
fiquem “impedidos de funcionar no processo”
(art. 16 do PL 156/2009), o cumprimento dessa
carta precatória poderá ficar completamente in
viabilizado. Não apenas há ofensa ao princípio
da efetividade, da razoável duração do processo,
como também à reserva do possível.

3.2 A alteração no rito das precatórias para
oitiva necessidade de intimação da data da

audiência no juízo deprecado

Um segundo ponto de inviabilização da
rápida prestação jurisdicional está no próprio
rito das cartas precatórias para oitiva que,
como mostrado acima, será essencial, pois o
sistema do novo código leva a que, comumen
te, o juiz do processo não seja o juiz do local
onde ocorreram os fatos.

A jurisprudência atual consolidou-se no
sentido de que as partes são intimadas da expe
dição da carta precatória, devendo acompanhar
no juízo deprecado os prazos, as marcações de
audiência, etc, tudo isso visando à celeridade,
certo de que é ônus das partes acompanharem
tais diligências requeridas por elas mesmas.

O sistema proposto no PL 156/2009 exige
a intimação das partes sobre a data em que será

prestado o depoimento (art. 185 , caput, infine).
Acrescenta-se mais esse ônus para a secretaria do
juízo deprecado e lembremos que o MP, a De
fensoria Pública e os defensores nomeados têm
direito à intimação pessoal (art. 151, §5°, do PL
156/2009) que abre as portas para anulação de
depoimentos e procrastinação da marcação de
audiências em precatórias, pois estas deverão ser
marcadas com prazo razoável que permita a in
timação das partes com antecedência necessária
para que não possam alegar nulidade.

3.3 A manutenção do recurso de embargos
infringentes apenas para a defesa:

procrastinação e ofensa à paridade de armas
do sistema acusatório

A estrutura recursal do PL 156/2009 se apro
xima daquela do CPC, extinguindo os recursos
em sentido estrito, as cartas testemunháveis e os
embargos de nulidade. Mantêm-se os embargos
infringentes, com restrição em relação à reda
ção atual do art. 609, parágrafo único, do CPP,
e ainda distante do sistema acusatório moderno
utilizado no CPC atual.

Os novos embargos infringentes, previstos
nos arts. 4898~493, somente são admitidos na
condenação não unânime no tribunal que haja
reformado, em apelação, a sentença absolutória
de primeira instância, com prazo de dez dias.

Há melhoria em relação ao sistema atual —

que prevê os infringentes e os de nulidade em
qualquer decisão de segunda instância não un~ -

nime que seja desfavorável ao réu (ar -

rágrafo único do CPP) , mas cabem dois qu -

tionamentos: por que manter os infringentes, tão
criticados por ofenderem o primado da celeri

“Art. 185. A testemunha que morar fora da comarca
será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, ex
pedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo
razoável, intimadas as partes sobre a data
prestado o depoimento.”
“Art. 489. Do acórdão condenatório não unânime q
em grau de apelação, houver reformado sentença de
mérito, em prejuízo do réu, cabem embargos infringen
tes a serem opostos pela defesa, no prazo de 10 (dez)
dias, limitados à matéria objeto da divergência no tribu
nal.»
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dade, e por que mantê los apenas em favor de
uma das partes, se a tônica é reforçar o sistema
acusatório que prevê paridade de armas e tra
tamento isonômico das partes?

Isto é, mais uma contradição, pois, apesar
de reafirmar o caráter acusatório do sistema, a
necessidade de dar paridade de armas às partes

acusação e defesa , mantém-se um recurso
utilizável apenas pela defesa, na linha do lema
“é proibido condenar”, olvidando-se o exem
PIO do próprio CPC, onde se abeberou para es
tabelecer a nova estrutura recursal.

Ou se estende a ambas as partes, dentro de
um sistema acusatório verdadeiro, ou se reti
ra o recurso. Essa última alternativa parece
me melhor, pois cabe a pergunta: para que os
infringentes apenas para a defesa, se o habeas
corpus (também unicamente para a defesa, e
não se pode alterar a Constituição nessa cláu
sula pétrea) já serve a esse mesmo propósito?

Os infringentes apenas procrastinam o
encerramento da fase recursal ordinária e em
perram — para a própria defesa o acesso à
fase recursal extraordinária, pois torna se obri
gatório para a defesa manejar os infringentes
no caso de acórdão não unânime para esgotar
a instância ordinária, prerequisito dos recursos
extraordinários, conforme a jurisprudência do
E. STF e do C. STJ.

3.4 A criação do agravo de instrumento:
sobrecarga de trabalho para os serviços

judiciários e duplicidade de impugnações às
decisões do juiz de garantias e do juízo da

execução

A introdução do agravo no rito processual
penal (arts. 469~ a 477), na linha do CPC, tem

9”Art. 469. Das decisões proferidas no curso do proces
so e, na fase de investigação, pelo juiz das garantias,
cabera agravo, no prazo de 10 (dez) dias.
Art, 470. O agravo será, em regra, retido, podendo ser
processado por instrumento da decisão que:
1 receber, no todo ou em parte, a denúncia, a queixa
subsidiária e respectivos aditamentos;
11 rejeitar parcialmente a denúncia ou a queixa sub
sidiaria;

III — rejeitar, total ou parcialmente, o aditamento da
denúncia ou da queixa subsidiária;
IV — declarar a incompetência ou afirmar a competên
cia do juízo;
V rejeitar exceção processual;

VI pronunciar o acusado;
VII deferir, negar. impor, revogar, prorrogar, man
ter ou substituir quaisquer das medidas cautelares, re
ais ou pessoais;
VIII arbitrar, cassar, julgar idônea ou quebrada a
fiança ou perdido o seu valor;
IX indeferir pedido de extinção da punibilidade;

X conceder, negar ou revogar a suspensão condicio
nal do processo;

Xl indeferir pedido de produção de prova;
XII decidir sobre a ilicitude da prova e seu desentra
nhamento;
XIII anular parcialmente o processo;
XIV recusar a homologação do acordo no procedi
mento sumario;
XV for proferida pelo juiz das garantias;
§10 Será processado por instrumento o agravo contra
decisão:

— que conceder ou negar liminar em habeas corpus;
II — proferida pelo juiz da execução, observadas as de
mais disposições deste Capítulo, no que couber;

III — que inadmitir ou negar seguimento a recurso.

§2° Na hipótese do inciso III do §1° deste artigo, o juiz
não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que in
tempestivo.

Art. 471.0 agravo retido terá efeito apenas devolutivo
e o agravo de instrumento terá também efeito suspen
sivo nos casos em que, a critério do juiz ou do tribunal
e sendo relevante a fundamentação do pedido, da deci
são puder resultar lesão grave ou de dificil reparaçao.
Parágrafo único. O recurso da pronúncia suspenderá
tão-somente o julgamento.
Art. 472. O agravo retido será interposto perante o juí
zo recorrido, com requerimento de que o tribunal dele
conheça preliminarmente ao julgamento da apelação.

§1° Não se conhecerá do agravo retido se o agravante
deixar de requerer expressamente, nas razões ou na
resposta da apelação, sua apreciação pelo tribunal.

§2° Das decisões agraváveis proferidas em audiência
admitir-se-á a interposição oral de agravo retido, a
constar do respectivo termo, expostas, no ato da inter
posição, as razões do pedido de nova decisão.

§3° Caso o tribunal venha a julgar procedente o agra
vo interposto na forma deste artigo, indicará, sempre

sido criticada por ser, reconhecidamente, um
recurso inibidor da celeridade e já afastado dos
procedimentos mais céleres e eficientes que te
mos, que apenas admitem recurso da sentença
(como o sumariíssimo dos juizados especiais,
com a exceção do art. 5° da lei 10259/01, e o pro
cedimento trabalhista).

que possível, os atos processuais posteriores à decisão
recorrida que poderão ser validamente aproveitados.
Art. 473. O agravo de instrumento será interposto pe
rante o juízo recorrido, sem ônus, com indicação das
peças a serem trasladadas ao instrumento.
§10 O traslado das peças indicadas será realizado pelo
serviço judiciário, no prazo de 5 (cinco) dias, e dele
constarão, na ordem numérica das folhas do processo
originário, obrigatoriamente, cópias:

1 da denúncia ou da queixa subsidiária, aditamentos
e respectivas decisões de recebimento ou rejeição;

II da decisão agravada e certidão da respectiva inti
maçao;

III da procuração ou nomeação de defensor do agra
vante ou do agravado;
IV das demais peças indicadas pelo agravante, se for
caso.

§2° O agravo contra decisões proferidas no âmbito do
processo de execução penal deverá ser instruído com
as peças indicadas nos incisos II, III e IV do §1° des
te artigo, além de cópias da sentença condenatória, da
guia de recolhimento e do histórico da pena.
Art. 474. O agravado será intimado, independente
mente de despacho do juiz, para responder no prazo
de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. No caso de agravo contra o indefe
rimento de pedido de produção de prova, o agravado
não será intimado se a medida puder comprometer a
eficácia do recurso.

Art. 475. Com a resposta, o agravado poderá indicar
peças a serem trasladadas, sem ônus, pelo cartório, em
5 (cinco) dias, e juntadas ao instrumento segundo a
ordem numérica das folhas do processo originário.

Art. 476. Se o juiz, em qualquer caso, reformar a deci
são agravada, a parte contrária poderá agravar, quando
cabível, sendo vedado ao juiz, desta feita, modificá la.
Art. 477. O recurso será encaminhado ao tribunal,
dentro de 5 (cinco) dias da publicação do despacho ou
decisão do juiz, remetido pelo correio, com aviso de
recebimento pessoal pelo responsável na secretaria do
tribunal, ou transmitido por meio eletrônico, com aviso
de recepção, na forma da lei ou do regimento interno.”

A redação do art. 469 estende o agravo a
todas as decisões incidentes no processo. Como
o PL 156/2009 nada dispõe acerca dos atos ju
diciais, ao contrário do CPC, provavelmente
esse diploma será utilizado subsidiariamente
para delimitar as “decisões” às quais se aplicará
o recurso de agravo, que será, em regra, retido,
como no CPC, mas optando-se pela enumera
ção dos casos em que será interposto por instru
mento e com possibilidade de efeito suspensivo
(art. 470 e seus parágrafos).

Há absorção do agravo de execução previsto
na LEP (~1°, II, do art. 470).

Poge, entretanto, da linha do CPC no que
diz respeito à formação do instrumento, pois
este não está a cargo da parte, mas do serviço
judiciário (art. 473 do PL), na senda do atual re
curso em sentido estrito (art. 587 do CPP)’°.

Isto é, mantém se um dos aspectos inibidores
da efetividade do processo do recurso em sentido
estrito a sobrecarga de trabalho dos serviços
judiciários, obrigados a trasladar todas as peças
requeridas pela parte , com enorme elasteci
mento das hipóteses em que cabe o instrumento
pois, apesar do rol do art. 470 do PL (dezoito hi
póteses), aparentemente, ser menor do que o rol
do art. 581 do CPP (vinte e três, atualmente), há
duas hipóteses genéricas de agravo de instrumen
to (das decisões do juiz de garantias inciso XV
do art. 470 — e das decisões do juiz de execuções
- §1°, II, do art. 470) que acrescem, significativa
mente, a quantidade de atos que podem ser im
pugnados pelo novo agravo de instrumento em
primeira instância.

Apenas no caso do juiz de garantias, du
rante o inquerito, sao pelo menos dezoito hi
póteses enumeradas em rol de natureza não
taxativa, conforme expressa dicção do inciso
XV do art. 14 do PL. E no caso do juiz de exe
cuções, também é impossível delimitar os atos,
que sao tambem em numerus apertus. Outros

‘° E não há mais a carta testemunhável, recurso que

era utilizado na hipótese de o juiz/servidor bloquear
a formaçao do instrumento (art. 639 do atual CPP).
Isso levara a um aumento das correições parciais com
esse objetivo (por parte da acusação) e habe
(pela defesa).
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sim, é impossível delimitar as hipóteses em que
o juiz negará habeas corpus (hipótese do art.
470, §1°, 1, do PL 156/2009).

Em outras palavras: ao contrario do recurso
em sentido estrito do atual CPP, o agravo de ins
trumento do PL 156/2009 aplica se em rol não
exaustivo de decisões. Para bom entendedor:
são infinitas as hipóteses de sua aplicaçao, como
no processo civil.

Não é difícil identificar a sobrecarga de tra
balho para os serviços judiciários que esse agra
vo de instrumento acarretará com o necessário
traslado a cargo das secretarias, obstando a efe
tividade e celeridade do processo.

Mas não fica apenas aí o óbice desse agravo
aos serviços judiciários.

Não há empecilho à impugnação da mesma
decisão por habeas corpus.

O art. 647”, parágrafo único, do PL
156/2009, busca delimitar os habeas à seme
lhança dos mandados de segurança, porém, a
redação inibe o habeas corpus apenas “no pra
zo em que for cabível a interposição de recurso
com efeito suspensivo”. Isto é, cabe o HC após o
prazo do agravo de instrumento.

Além da possível inconstitucionalidade de
qualquer regra legal restritiva do HC uma vez
que se trata de ação constitucional cujas hipóte
ses estão traçadas no capítulo das garantias fun
damentais em tema sensível como o da liberda
de de locomoção , a regra enunciada permite
o HC após o prazo do agravo.

Dessa forma, interposto o agravo de instru
mento, inexistindo decisão liminar em prazo ra
zoável ou sendo esta indeferitória do recurso ou
do efeito suspensivo, o habeas corpus pode ser
manejado com o mesmo objetivo.

Ainda que se declare a perda de objeto do
agravo, são duas impugnações à mesma decisão

“Art. 646. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação ilegal no seu direito de locomoção, ressalva
dos os casos de punição disciplinar.
Art. 647. A coação considerar-se-á ilegal:

(omissis).
Parágrafo único. Não se admitirá o habeas corpus no
prazo em que for cabível a interposição de recurso
com efeito suspensivo.”

o recurso de agravo de instrumento e o habeas
corpus que terão que ser apreciados, movi
mentarão a máquina judiciária e darão ensejo,
cada um, a novos habeas corpus das eventuais
decisões monocráticas dos relatores desfavorá
veis ao réu nos dois recursos (pois a interposi
ção de habeas corpus de decisões monocráticas
tem se tornado comum e aceita até mesmo pelo
E. STF, que com muita facilidade afasta o enun
ciado 691 de sua súmula).

Considerando que o novo agravo de instru
mento se aplica em hipóteses abertas, ao contrá
rio do antigo recurso em sentido estrito, é possí
vel enxergar o abarrotamento dos tribunais por
essa duplicidade de impugnações.

4 Conclusão

Sem pretender de forma alguma esgotar o
tema, tratando de forma até apressada os novos
rumos dispostos pelo PL 156/2009, do novo có
digo de processo penal, ouso afirmar, sem meias
palavras, a péssima impressão que me causou
esse novo estatuto processual, principalmente
no ponto em que ofende o primado da efetivi
dade do processo, hoje previsto expressamente
como direito fundamental, nos termos do inciso
LXXVIII, do art. 5° da CR/88.

Não é a única ofensa a direitos fundamen
tais que ali se desenvolve também são atin
gidos no cerne os princípios do juiz natural, da
imparcialidade do juiz e da reserva do possível

mas, a meu ver, a deficiência maior do novo
projeto: retira-se ajá insuficiente, mínima, efeti
vidade do processo penal atual para instituir um
rito muito mais burocrático, sujeito a manobras
e procrastinaçoes infinitas, estratégias condu
centes à escolha do juiz processante pelas partes,
duplicação de impugnaçôes às decisões judiciais,
sobrecarga de trabalho dos serviços judiciários e
abarrotamento das instâncias recursais.

Não se trata de um dispositivo específi
co, mas de inúmeros obstáculos à celeridade
e à rápida tramitação do processo que se es
praiam por diversos institutos e inovações do
PL 156/2009, que exemplifiquei apressada
mente ao longo deste trabalho.

Preocupa me não apenas como cidadão,
que quer ver respeitado o fundamento da razo

ável duração do processo, mas, também, como
magistrado que está encarregado da aplicação
da lei e da condução do processo e sobre cujos
ombros pesa a responsabilidade de responder ao
clamor da sociedade e de cada jurisdicionado

pela efetividade processual.
Os casos de extinção da punibilidade pela

rescrição se multiplicarão em processos penais
e modorrentamente andarão em círculos, com

inumeras impugnações às instâncias recursais,
anulação de atos e seu refazimento, diligências
inúteis, por anos e anos a fio, com o abarrotamen
to dos órgâos fracionários criminais dos tribunais.

Ninguém se lembrará dos nomes daque
les que elaboraram ou votaram o novo código
quando for extinta a punibilidade do acusado
pela prescrição e essa, mais do que na atu
alidade, será a regra , mas o juiz ou tribunal
será publicamente confrontado por essa péssi
ma prestação jurisdicional, linchado pela mídia,
criticado por todos e responsabilizado pelo de
senlace não esperado pela sociedade.

A extinção do processo após movimentar a
maquina judiciária, custosa, por anos a fio, sem
esultado útil algum (a não ser para aquele que
e livra do julgamento pela prescrição) deve ser
exceção, a indesejada exceção.

E isso o homem comum sabe, ainda que lei
o, ainda que analfabeto. Falta a esse projeto de

codigo de processo penal o mesmo bom senso.
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Em sede de jurisdição penal, a reconstrução
dos fatos imputados ao réu é provavelmente a
atividade mais relevante desempenhada no pro
cesso. Como afirma Franco Cordero, “os proces
sos são máquinas retrospectivas que se dirigem
a estabelecer se algo ocorreu e quem o realizou,
cabendo às partes formularem hipóteses, e ao
juiz acolher a mais provável, com estrita obser
vância de determinadas normas, trabalhando
com base em um conhecimento empírico”.
Não obstante atualmente haver praticamente
um consenso no âmbito não só do Direito, mas
também da Filosofia e da Hermenêutica acerca
da idéia de que a verdade é inalcançável (posto
que somente conseguimos obter versões da ver
dade) e que por meio do processo judicial não
se pode pretender chegar à chamada “verdade
real”, mas tão somente à verdade formal, cons
truída a partir do que foi colhido na instrução,
o fato é que a busca da verdade sobre os fatos
discutidos nos autos sempre foi tida como um
imperativo de justiça. Com efeito, como afirma
Leonardo Greco,

Em todos os tempos, a idéia de Justiça
como objeto do Direito sempre esteve
axiologicamente ancorada no pressupos
to da verdade, ou seja, na incidência das
normas jurídicas sobre a realidade da vida
tal como ela é. Os indivíduos somente se
sentem eticamente motivados a conviver
sob o império da lei, quando sabem que a
justiça vai dar a cada um o que é seu, em
conformidade com a verdade.
É claro que na História da Humanidade,
em muitas épocas o conceito de verdade,
como adequatio inteliectus ad rem, foi
questionado pelos filósofos, ou foi con
siderado inacessível ou foi sobrepujado
pelo Estado autoritário ou pelo positivis
mo, mas sempre, na teoria das provas, a
verdade ou a certeza dos fatos ressurge

Juiz federal Marcio Luiz Coelho de Freitas

como uma função importante. Jeremias
Bentham, escrevendo no início do sécWo
XIX, após o impacto do racionalismo car
tesiano e do idealismo kantiano, ironiza os
filosofos, que duvidam da própria realicja
dedo mundo físico, dizendo que os que os
seguirem piamente correrão o risco de não
se afastarem de um carro que avança ou de
um rio à sua frente, e, assim, “destrozaréis
o ahogaréis um gran filósofo.”2

Tem se, pois, que mesmo a despeito de se re

conhecer as dificuldades imanentes à busca pela

verdade no processo, o Direito não pode abdicar

desta finalidade, que deve sempre figurar como
horizonte de sentido a guiar toda a atuação dos

operadores do direito. Com efeito, render-se ao

relativismo exagerado, próprio das teorias pós-

modernas, seria reconhecer que o Direito não

pode validamente ter uma pretensão de correção,

tal como defendida por Alexy e Dworkin, o que

acabaria por deitar por terra todos os avanços do

movimento neoconstitucionalista.

A atividade probatória exercida no âmbito

de um processo penal que se pretenda democrá

tico, pois, deve conciliar a pretensão de re iza

ção da justiça, fundada na maior aproximação

possível da verdade histórica, com o respeito aos

direitos fundamentais do investigado/acusado.

Como ensina Mufloz Conde,

o Processo Penal de um Estado d Di
reito deve não somente manter um equili
brio entre a busca da verdade e a dignidade
dos acusados, mas deve entender a verdade
mesma não como como uma verdade abso
luta, mas sim como o dever de fundamentar
uma condenação somente sobre aquilo que
indubitável e intersubjetivamente pode ser
dado como provado, O resto é puro facismo

e volta aos tempos da inquisição, dos quais
se supõe já havermos felizmente saido.

É de se notar, entretanto, que a afirmação de
que a busca da verdade deve ser um guia a orien
tar a atuação dos operadores do Direito não im
plica que se possa admitir tudo e qualquer coisa
em nome da busca da verdade. Com efeito, em
nosso regime jurídico-constitucional toda ativi
dade estatal deve necessariamente ser realizada
atendendo aos princípios e regras constitucio
nais que conferem direitos fundamentais aos
indivíduos e que, por óbvio, não podem ser des
considerados em nome da pretensa busca pela
“verdade real”. Não se pode desconhecer o fato
de que, na precisa lição de Ferrajoli4,

É evidente que esta pretendida ‘verdade
substancial’, ao ser perseguida fora das re
gras e controles, e sobretudo, de uma exata
predeterminação empírica das hipóteses
de indagação, se degenera em um juízo de
valor, amplamente arbitrário de fato, as
sim como o a cognição ética sobre aquilo
em que se baseia o substantivismo penal
resulta inevitavelmente solidário com
uma concepção autoritária e irracionalista
do Processo penal.

A Constituição Federal traz limitações ex
as à atividade persecutória estatal quan

“‘ei proceso penal de un Estado de Derecho no soiamente
debe lograr ei equilíbrio entre la búsqueda de la verdad
y ia dignidad de los acusados, sino que debe entenderia
verdad misma no como una verdad absoluta, sino como
ei deber de apoyar una condena sólo sobre aquelio que
indubitada e intersubjetivamente puede darse como
probado. Lo demás es puro fascismo y la vuelta a los
tiempos de la Inquisición, de los que se supone hemos
ya felizmente saudo” tradução livre. Munõz Conde,
Francisco Búsqueda de la Verdad en ei Proceso Penal,
Buenos Aires: Depalma: 2000, p. 107.

evidente que esta pretendida ‘verdad sustancial’,

ai ser perseguida fuera de regias y controles ,y, sobre
todo, de una exacta predeterminaclón empírica de
ias hipotesis de indagación, degenera en juicio de
valor, ampliamente arbitrario de hecho, así como
que ei cognoscitivismo ético sobre ei que se basea ei
sustancialismo penal resulta inevitablemente sol idario
con una concepción autoritaria e irracionalista dei
proceso penal” (tard. livre) Perrajoli, Luige. Derecho y
Razón, Madrid: Editorial Trotta, 3’. ed., 1998, p. 44.

do elege à condição de direitos fundamentais
a intimidade (art. 5°, X), a inviolabilidade do
domicílio (inciso XI), a inviolabilidade do sigi
lo da correspondência e das telecomunicações
(inciso XII) e inadmissibilidade das provas ob
tidas por meios ilícitos (inciso LVI). Da mesma
forma, o pacto de São José da Costa Rica, que
integra o ordenamento jurídico interno, prevê
em seu art. 11°, que “1. Toda pessoa tem direi
to ao respeito de sua honra e ao reconhecimento
de sua dignidade; 2. Ninguém pode ser objeto de
ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida
privada, na de sua família, em seu domicilio ou
em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à
sua honra ou reputação e 3. Toda pessoa tem di
reito à proteção da lei contra tais ingerências ou
tais ofensas.”. Tais marcos, portanto, represen
tam um limite à busca dos órgãos estatais por
elementos que possibilitem a persecução penal,

configurando verdadeiros limites éticos à ativi
dade probatória. Como afirma Maria Thereza
Assis Moura

No que concerne aos limites éticos, repou
sam eles na legitimidade moral da formaçao
da prova, que respeite a privacidade ou a
intimidade, enfim, a plena liberdade do ho
mem e, sua vida íntima, daí porque o pro
cesso deve se desenvolver dentro de uma
escrupulosa regra moral, que orienta a ati
vidade do juiz e das partes em prol do valor
essencial da dignidade da pessoa humana.

Assim, se o que se busca é a concretizaçao de
um Processo Penal democrático, compatível com
os ditames do Estado de Direito, em que toda ati
vidade estatal seja desenvolvida dentro de um con
teúdo ético que lhe conceda legitimidade, torna-se
imperioso definir quais os limites da ação probató
ria dos órgãos da persecução penal, definindo-se o

que é a prova vedada e quais são os efeitos da decla
ração da ilicitude sobre o processo, especialmente
no que concerne à eventual “contaminação” das
provas decorrentes daquela tida como vedada.

5A ilicitude na obtenção da prova e sua aferição. Dispo
nível em <www.ambito juridico.com.br.> acessado em
22.07.2010.

A prova ilícita por derivação e suas exceções

Apud LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua
conformação constitucionaL Vol 1 . p. 523.

2GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Revista da
Faculdade de Direito de Campos, Ano IV, N 4 e
Ano V, N° 5 2003-2004, pp. 233-234.
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As provas vedadas ou ilegais, ensina Maria
Thereza Assis Moura6, configuram o gênero do
qual as provas ilegítimas e ilícitas são espécies. As
provas ilegítimas são aquelas que a produção im
plica na violação de uma regra de direito proces
sual (ex. juntada de documento fora de prazo, in
quirição de testemunha proibida de depor, etc). As
provas ilícitas, por seu turno, são aquelas produ
zidas com violação dos direitos fundamentais do
indivíduo, cuja produção implique na agressão a
um direito material ou constitucional, sendo a ii
citude sempre relacionada a um dado que está fora
do processo (ex. gravação telefônica clandestina).
A distinção é importante porque as provas ilícitas
não podem em momento algum ser convalidadas
ou repetidas, ao passo que as ilegítimas podem, em
tese, ser repetidas, uma vez afastada a violação pro
cessual que ensejou sua ilegitimidade.

Neste ponto, releva notar que a lei Lei 11.690,
buscando dar concreção à norma constitucional
que determina a inadmissibilidade das provas
obtidas por meios ilícitos, alterou o art. 157 do
CPP, que passou a ter a seguinte redação:

Op. Cit.

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser
desentranhadas do processo, as provas ilí
citas, assim entendidas as obtidas em viola
ção a normas constitucionais ou legais. (Re
dação dada pela Lei n° 11.690, de 2008).

~ 1° São também inadmissíveis as provas
derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre
umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte inde
pendente das primeiras. (Incluído pela Lei
n° 11.690, de 2008).

§ 2° Considera-se fonte independente
aquela que por si só, seguindo os trâmites
típicos e de praxe, próprios da investiga
ção ou instrução criminal, seria capaz de
conduzir ao fato objeto da prova. (Incluí
do pela Lei n° 11.690, de 2008).

§ 3° Preclusa a decisão de desentranha
mento da prova declarada inadmissível,
esta será inutilizada por decisão judicial,
facultado às partes acompanhar o inciden
te. (Incluído pela Lei n° 11.690, de 2008).

Verifica-se, assim, que a distinção entre
provas ilícitas e ilegítimas não foi acolhida pelo
legislador, que chamou de ilícitas ambas as mo
dalidades. Em todo caso, tenho ainda ser impor
tante a distinção, útil para balizar uma eventual
decisão acerca da admissibilidade da repetição
da prova. Em todo caso, verifica-se que houve
uma aproximação em nosso direito positivo da
regra de exclusão de provas adotada no direito
americano, ao expressamente dispor o ~ P do
art. 157 que também as provas derivadas das ilí
citas são inadmissíveis, positivando assim a cha
mada teoria da árvore dos frutos envenenada.

Denomina-se teoria dos frutos da árvore en
venenada a construção jurisprudencial america
na que determina a inadmissibilidade da prova
ilícita por derivação. Tal teoria fundamenta-se
no fato de que, como afirma Eugênio Pacelli’,

Se os agentes produtores de prova ilícita
pudessem dela se valer para a obtenção de
novas provas, a cuja existência somente se
teria chegado a partir daquela (ilícita), a
ilicitude da conduta seria facilmente con
tornável. Bastaria a observância da forma
prevista em lei, na segunda operação, isto
é, na busca das provas obtidas por meio
das informações extraídas por via da ilici
tude, para que se legalizasse a ilicitude da
primeira (operação). Assim, a teoria da ili
citude por derivação é uma imposição da
aplicação do princípio da inadmissibilida
de das provas obtidas ilicitamente.

De qualquer sorte, fato é que atualmente
nosso regime jurídico-processual expressamen
te dispõe que como conseqüência da declara
ção da ilicitude de uma prova, forçosamente as
provas dela derivadas deverão ser excluídas do
processo (e, na forma do disposto no § 3° do
art. 157, inutilizada por decisão judicial). Faz-se
necessário, assim, buscar-se elementos que per
mitam uma melhor compreensão da amplitude
dessa regra, e a forma com que ela vem sendo
aplicada pela jurisprudência pátria.

Neste ponto, é de se ter claro que no direito
americano, onde se originou a teoria dos frutos

Curso de Processo Penal, loa ed. p. 310.

da árvore envenenada, a exclusão da provas ilí
citas somente ocorre quando presentes seus três
elementos fundamentais: a) uma ação ilegal de
um policial ou de alguém atuando como se fora
policial; b) uma prova obtida por tal pessoa e,
finalmente e c) o nexo causal entre a ação ilegal
e a obtenção da prova. Assim, ainda que efeti
vamente reste configurado um ato ilegal, se não
ficar demonstrado que há um nexo causal entre
tal ato e a obtenção da prova, não será o caso de
sua exclusâo. Com efeito, a primeira decisão em
que a Suprema Corte americana adotou a tese
(embora sem chamá-la por este nome) se deu no
caso Silverthorne Lumber Co v. United States, em
1920. Posteriormente, quando do julgamento do
caso Nardone v. United States, de 1939, a Corte
expressamente se referiu à regra de exclusão das
provas ilícitas usando a terminologia “fruits qf
the poisonous tree”8, já cuidando expressamente
da exceção relativa à fonte independente. Cito
trecho do julgado histórico9 em que após fazer
referência à decisão do caso Silverthorn Lumber
Co. v US, a Corte afirma que:

Na prática, a generalização dessa diretriz
pode camuflar complexidades concretas.
Argumentos sofisticados podem revelar
um nexo de causalidade entre as provas

West’s Encyclopedia of American Law, edition 2. Co
pyright 2008 The Gale Group, Inc.
“In practice, this generalized statement may conceal
concrete complexities. Sophisticated argument may
prove a causal connection between information obtai
ned through illicit wiretapping and the Government’s
proof. As a matter of good sense, however, such con
nection may have become so attenuated as to dissipate
the taint. A sensible way of dealing with such a situa
tion — fair to the intendment of 605, but fair also to
the purposes of the criminal law ought to be within
the reach of experienced trial judges. The burden is, of
course, on the accused in the first instance to prove to
the trial court’s satisfaction that wiretapping was un
Iawfully employed. Once that is established as was
plainly done here — the trial judge must give opportu
nity, however closely confined, to the accused to prove
that a substantial portion of the case against him was a
fruit of the poisonous tree. This leaves ample opportu
nity to the Government to convince the trial court that
its proof had an independent origin.” Disponivel em
<http://supreme.justia.com/us/308/338 case.html

obtidas por meio de interceptação telefô
nica ilegal e as provas obtidas licitamente
pelos órgãos estatais. Por uma questao
de bom senso, no entanto, a ligação pode
se tornar tão tênue de forma a dissipar a
mancha que macula a prova. Uma forma
sensata de lidar com essa situação -- fair
to the intendment of 605, butfair also to
the purposes of the criminal law deve
ria estar ao alcance de juízes experien
tes. O ônus da prova recai num primeiro
momento sobre o acusado, que deve de
monstrar que a gravação clandestina foi
feita de modo ilegal. Uma vez que isto
esteja estabelecido como ocorreu satis
fatoriamente aqui o juiz deve dar opor
tunidade, embora restrita, do acusado de
monstrar que uma porção substancial das
acusações contra ele são frutos da árvore
venenosa. Isto deixa uma ampla oportu
nidade para o aparato estatal convencer
o juiz que a sua prova teve uma origem
independente. (Tradução livre)

Vale notar, ainda, que a doutrina dos frutos
da arvore envenenada comporta quatro cláusulas
principais de exclusão: a teoria da fonte indepen
dente (Independent Sou rce Doctrine, criada pela
Suprema Corte no caso Segura and Colon v U.S,
de 1984), a teoria da descoberta inevitável (me
vitable Discovery Doctrine Nix vs. Williams,
em 1984), a teoria da atenuação do nexo cau
sal (Attenuation douctrine Wong Sun vs.
US. , em 1963) e a teoria da boa fé (casos U.S.
vs. Leon e Mass. vs. Sheppard) . Tais teorias,
construídas sobre a analise de casos concretos,
configuram hipóteses em que mesmo a despeito
de haver sido reconhecida a ilicitude da prova
antecedente, não foi determinada a exclusão das
provas dela decorrentes.

A teoria da fonte independente permite a
admissão de uma prova “contaminada” pela ili
citude quando houver elementos que demons
trem que esta prova também seria descoberta
ou obtida a partir de uma outra fonte, que ne
nhuma relação guarde com aquela em que se

Cf. JENKINS, Jeffrey A. American Courts- a proce
dura! aproach Jones and Bartletts Publishers, LLC.
Sudbury, MA: 2009.
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verificou a violação aos direitos do investigados.
Como afirma Jeffrey Jenkins, esta teoria “visa
colocar a polícia na mesma situação em que es
taria se a prova não houvesse sido obtida impro
priamente. Isso equilibra o interesse da socieda
de em impedir a polícia de agir ilegalmente e o
interesse da sociedade em garantir a persecução
penal” ‘(tradução livre).

Por seu turno, pela teoria da descoberta me
vitável, admite-se a utilização de prova, ainda que
presente eventual relação de dependência entre
esta uma prova obtida (ou produzida) ilicitamen
te, quando se verifica que a autoridade policial,
mediante a utilização dos métodos de investiga
ção de que ordinariamente lança mão, poderia
chegar à mesma evidência. É a hipótese prevista
no § 2° do art. 157 (e ali chamada de descober
ta inevitável). De se notar que os fundamentos
de ambas as teorias são diferentes, mas guardam
uma relação de proximidade muito grande, tan
to que a Suprema Corte Americana já se mani
festou no sentido de que a teoria da descoberta
inevitável pode ser vista como uma variação da
teoria das fontes independentes (Murray vs US
1988). De qualquer forma, mesmo a despeito da
pequena confusão conceitual feita pelo legislador,
ambas as teorias são perfeitamente aplicáveis no
nosso ordenamento, a descoberta inevitável por
estar expressamente prevista no § 2° do art. 157 e
a fonte independente por dizer respeito à própria
existência de nexo causal, requisito para a confi
guração da ilicitude por derivação expressamen
te previsto no § 1° do art. 157.

Ainda nessa linha de apreciação dos ele
mentos constitutivos da ilicitude por deriva
ção, tem-se a exceção consubstanciada na teo
ria da atenuação do nexo causal. Por tal teoria
permite-se a utilização da prova derivada se sua
obtenção tiver ocorrido de forma muito remota
(em termos de nexo causal) com a ilicitude ori
ginária. Verifica-se, assim, uma “atenuação” da

Op. Cit, p. 286. “The independent source rule attempts
to place police in the sarne position it would have been
in if the evidence had not been improperly obtained.
This balances society’s interest in dettering police
from unlawftil behavior against the interests ofsociety
in prosecuting crime”.

cadeia causal dos acontecimentos que justifica
a permanência da prova. Para a aplicação dessa
exceção, devem ser verificados três fatores: a) o
tempo decorrido entre a ilegalidade e a obten
ção da prova; b) a presença de circunstâncias
que dividam a cadeia causal e c) a conduta ilegal
flagrante proposital. 2

Por fim, no direito americano admite-se
como exceção à regra de exclusão das provas
ilícitas a teoria da boa-fé, que guarda íntima li
gação com o fato de que toda a construção ju
risprudencial das regras de exclusão das provas
obtidas ilicitamente teve como fundamento de
clarado a atuação pedagógica do Judiciário, que
assim agindo desestimularia a polícia de nova
mente cometer qualquer ilicitude nas investiga
ções. Assim, uma vez que as regras de exclusão
destinam-se precipuamente a evitar que as au
toridades encarregadas da investigação criminal
atuem de forma ilegal, nos casos em que ficar
demonstrado, além de qualquer dúvida razoa
vel, que a atuação da autoridade se deu de boa
fé, não haverá razão para a exclusão da prova.

Releva notar, entretanto, que a prática ju
dicial brasileira, especialmente do STF, tem se
aproximado muito mais da alemã, com a teoria
da “Bewejsverbote” da Corte Constitucioal ale
mã do que da doutrina da exclusão norte-ameri
cana, o que faz com que a teoria da boa fé deva
ser vista com muitas reservas quando se tem em
conta o regime jurídico probatório brasileiro. É
que enquanto nos EUA a teoria tem como funda
mento a garantia procedimental do devido pro
cesso legal formal e mira a conformaçao da ati
vidade policial (o que, como afirmado, explica a
doutrina da boa fé, pela qual se afasta a aplicação
da regra de exclusão nos casos em que a polícia
agiu acreditando legitimamente ter autorização
judicial para atuar na busca das provas), na Me-
manha o fundamento é a proteção os direitos
fundamentais em seu aspecto material, de sorte
que se construiu uma extensa prática de avaliação
concreta de proporcionalidade e ponderação.

‘2 Brown v. Illinois, (1975), disponível em <http:f/case

law. lp . findlaw.com/scripts/getcase. p1? navby=case&c
ourt us&vol 422&page 590

Ora, num sistema em que a inadmissibili
dade das provas obtidas por meios ilícitos foi
alçada à condição de garantia fundamental, as
sim como a honra e a intimidade, é muito pou
co provável que na análise de um caso concreto
fosse possível, mesmo lançando-se mão da re
gra da proporcionalidade, afastar se a ilicitude
da prova em razão da boa-fé do agente policial.
É que a Constituição criou as regras restritivas
da atividade investigatoria como forma de pro
teção aos direitos fundamentais do cidadão, de
modo que o efeito pedagogico que tais decisões
têm, em que pese serem uma consequência na
tural e bastante positiva, nao e estruturante do
sistema. Imagine-se, a título de exemplo, uma
hipótese em que o juízo competente, ao deferir
uma interceptação telefônica, comete um erro
material na hora de expedir os ofícios às ope
radoras de telefonia e, ao invés de determinar
a quebra no número X determina a quebra do
número Y, e que a autoridade policial, ao fazer
a análise das escutas, constata a ocorrência de
um crime. Nessa hipótese, em que pese ter a po
lícia agido absolutamente de boa-fé, essa prova
não poderá ser validamente utilizada, porque
foi colhida por meio ilícito, não podendo ser tal
ilicitude afastada unicamente ante a boa-fé da
autoridade policial.

De se notar, ainda, que não se está aqui de
fendendo a impossibilidade dos órgaos encarre
gados pela investigação penal tomarem medidas
que acabem por, de certa forma, vulnerar a in
timidade dos investigados, até porque a prote
ção á intimidade, como de resto todo e qualquer
direito fundamental, não tem caráter absoluto,
sendo possível resolver-se eventual colisão en
tre princípios mediante a aplicação da regra da
proporcionalidade. Que se está afirmando aqui,
ao refutar a aplicabilidade da teoria da boa fé,
é que, em nosso sistema, não há como valida
mente sustentar se que a boa fé da autoridade
policial é suficiente para afastar a ilicitude da
obtenção de uma prova.

Neste aspecto, vale notar que o STF por
várias vezes já se manifestou no sentido de que
admite a aplicação da ponderação na verifi
cação da exclusão das provas. Recentemente a

orte Suprema, já sob a vigência do instituto

da repercussão geral, reafirmou não considerar
ilícita a gravação ambiental feita por um dos in
terlocutores, relativizando, assim, a proteção à
intimidade deste num exercício de ponderação.
Neste sentido foi decidido no RG na QO no RE
583.937/RJ, reI. Mi Cezar Peluso, 19.11.2009,
DJE 17.12.2009.

EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gra
vação ambiental. Realização por um dos
interlocutores sem conhecimento do ou
tro. Validade. Jurisprudência reafirmada.
Repercussão geral reconhecida. Recurso
extraordinário provido. Aplicação do art.
543 B, § 3°, do CPC.

É lícita a prova consistente em gravação
ambiental realizada por um dos interlocu
tores sem conhecimento do outro.

Tem-se, pois, que no sistema jurídico-penal
brasileiro a ponderação e a proporcionalidade
são vetores constantemente considerados quan
do da apreciação da extensão das ilicitudes da
prova. De qualquer sorte, mesmo quando apli
ca a teoria das exclusões do direito americano,
o STF sempre ressalva a possibilidade de tem
peramentos, especialmente no que concerne às
provas derivadas. Neste sentido, vale transcrever
decisão proferida no HC 93050, Relatada pelo
Mi CELSO DE MELLO:

(...) ILICITUDE DA PROVA - INAD
MISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO
EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER
INSTÃNCIA DE PODER) - INIDONEI
DADE JURÍDICA DA PROVA RESUL
TANTE DE TRANSGRESSÃO ESTATAL
AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDU
AIS. - A ação persecutoria do Estado,
qualquer que seja a instância de poder
perante a qual se instaure, para revestir
se de legitimidade, nao pode apoiar se em
elementos probatorios ilicitamente obti
dos, sob pena de ofensa à garantia cons
titucional do “due process of law”, que
tem, no dogma da inadmissibilidade das
provas ilícitas, uma de suas mais expres
sivas projeções concretizadoras no plano
do nosso sistema de direito positivo. A
“Exclusionary Rule” consagrada pela ju
risprudência da Suprema Corte dos Esta-
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dos Unidos da América como limitação
ao poder do Estado de produzir prova em
sede processual penal. A Constituição da
República, em norma revestida de conte
údo vedatório (CF, art. 50, LVI), desauto
riza, por incompatível com os postulados
que regem uma sociedade fundada em
bases democráticas (CF, art. 1°), qualquer
prova cuja obtenção, pelo Poder Público,
derive de transgressão a cláusulas de or
dem constitucional, repelindo, por isso
mesmo, quaisquer elementos probatórios
que resultem de violação do direito mate
rial (ou, até mesmo, do direito processu
ai), não prevalecendo, em conseqüência,
no ordenamento normativo brasileiro, em
matéria de atividade probatória, a fórmula
autoritária do “male captum, bene reten
tum”. Doutrina. Precedentes. - A circuns
tância de a administração estatal achar-se
investida de poderes excepcionais que lhe
permitem exercer a fiscalização em sede
tributária não a exonera do dever de obser
var, para efeito do legítimo desempenho
de tais prerrogativas, os limites impostos
pela Constituição e pelas leis da Repúbli
ca, sob pena de os órgãos governamentais
incidirem em frontal desrespeito às ga
rantias constitucionalmente asseguradas
aos cidadãos em geral e aos contribuintes
em particular. - Os procedimentos dos
agentes da administração tributária que
contrariem os postulados consagrados
pela Constituição da República revelam
se inaceitáveis e não podem ser corrobo
rados pelo Supremo Tribunal Federal, sob
pena de inadmissível subversão dos pos
tulados constitucionais que definem, de
modo estrito, os limites - inultrapassáveis

que restringem os poderes do Estado em
suas relações com os contribuintes e com
terceiros. A QUESTÃO DA DOUTRINA
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENE
NADA (“FRUITS OF THE POISONOUS
TREE”): A QUESTÃO DA ILICITUDE
POR DERIVAÇÃO. Ninguém pode ser
investigado, denunciado ou condenado
com base, unicamente, em provas ilícitas,
quer se trate de ilicitude originária, quer se
cuide de ilicitude por derivação. Qualquer
novo dado probatório, ainda que produzi
do, de modo válido, em momento subse
qüente, não pode apoiar-se, não pode ter

fundamento causal nem derivar de prova
comprometida pela mácula da ilicitude
originária. . A exclusão da prova origina
riamente ilícita - ou daquela afetada pelo
vício da ilicitude por derivação - represen
ta um dos meios mais expressivos desti
nados a conferir efetividade à garantia do
“due process of law” e a tornar mais inten
sa, pelo banimento da prova ilicitamente
obtida, a tutela constitucional que preser
va os direitos e prerrogativas que assistem
a qualquer acusado em sede processual
penal. Doutrina. Precedentes. - A doutri
na da ilicitude por derivação (teoria dos
“frutos da árvore envenenada”) repudia,
por constitucionalmente inadmissíveis, os
meios probatórios, que, não obstante pro
duzidos, validamente, em momento ulte
nor, acham-se afetados, no entanto, pelo
vício (gravíssimo) da ilicitude originária
que a eles se transmite, contaminando os
por efeito de repercussão causal. Hipote
em que os novos dados probatorios so
mente foram conhecidos, pelo Poder Pu
blico, em razão de anterior transgressao
praticada, originariamente, pelos agentes
estatais, que desrespeitaram a garantia
constitucional da inviolabilidade domi
ciliar. - Revelam-se inadmissíveis, desse
modo, em decorrência da ilicitude por
derivação, os elementos probatórios a que
os órgãos estatais somente tiveram acesso
em razão da prova originariamente ilíci
ta, obtida como resultado da transgressão,
por agentes públicos, de direitos e garan
tias constitucionais e legais, cuja eficácia
condicionante, no plano do ordenamen
to posi~vo brasileiro, traduz significati
va limitação de ordem jurídica ao poder
do Estado em face dos cidadãos. - Se, no
entanto, o órgão da persecução penal de
monstrar que obteve, legitimamente, novos
elementos de informação a partir de uma
fonte autônoma de prova - que não guar
de qualquer relação de dependência nem
decorra da prova originariamente ilícita,
com esta não mantendo vincula ção causal
-, tais dados probatórios revelar-se-ão ple
namente admissíveis, porque não contami
nados pela mácula da ilicitude originária.
- A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNO
MA DE PROVA (“AN INDEPENDENT
SOURCE”) E A SUA DESVINCULAÇÃO

CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE
OBTIDA DOUTRINA PRECEDEN
TES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE
RAL (RHC 90.3761RJ, Rei. Mm. CELSO
DE MELLO, v.g.) - JURISPRUDÊNCIA
COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA
SUPREMA CORTE AMERICANA): CA
SOS “SILVERTHORNE LUMBER CO.
V. UNITED STATES (1920); SEGURA
V. UNITED STATES (1984); NIX V.
WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNI
TED STATES (1988)”, v.g. -grifamos.

Assim, quando se tem em mente que as
regras limitadoras da atividade investigatória
do Estado têm por finalidade conferir a máxi
ma eficácia aos direitos constitucionalmente
assegurados aos cidadãos, compreende-se que
o cumprimento de tais normas está intrinse
camente ligado à noção de eficiência e eficácia
da jurisdição penal, que pressupõe não só que
o processo transcorra num prazo razoável, mas
também (e principalmente) que todos os atos
processuais praticados sejam válidos, praticados
dentro de um ambiente de amplo respeito às re
gras do jogo, à paridade de armas e à dignidade
da pessoa do investigado/acusado. A violação
dessas regras, além de configurar desperdício de
tempo e de recursos públicos (humanos e ma
teriais) que, por definição, são extremamente
escassos, inevitavelmente levará ou à declaração
da nulidade do feito ou à perpetuação de uma
ilegalidade praticada “em nome da lei”, situa
ções com as quais não se pode concordar.

Com efeito, o processo penal constitui mais
do que mera formalidade necessária ao exercí
cio do contraditório e da ampla defesa, mais do
que mera condição para o exercício legítimo do
poder de punir estatal. Na verdade, o processo
penal constitui em si mesmo verdadeira garan
tia fundamental para o indivíduo, na medida em
que é somente através dele que surge para Estado
o poder de punir. A dizer, não há, em abstrato,
algo que se possa denominar poder punitivo es
tatal que seja anterior ao Processo Penal, de vez
que sem este não há sequer como pensar-se em
aplicação da lei penal. O Processo Penal, assim,
é em si mesmo expressão do direito fundamen
tal à liberdade e à dignidade da pessoa humana, e
não mero meio pelo qual esses direitos são exer

cidos, de sorte que se torna ainda mais premen
te a necessidade que os operadores do Direito,
em especial os juízes, responsáveis que são pela
direção do Processo, sempre estejam voltados à
busca pela maximização dos direitos e garantias
fundamentais (que, ressalte-se, não se limitam

aos direitos que conferem proteção à pessoa do
acusado/investigado).

Aliás, sobre o tema, não se pode descurar do
fato de que a efetiva tutela jurisdicional na seara
penal é, sem dúvida, também um princípio cons
titucionalmente assegurado (valendo notar que o
art. 6° da Constituição expressamente dispõe ser
a segurança um direito social), havendo na cons
tituição vários mandatos de criminalizaçao de
condutas (v.g. os incisos XLI, XLII, XLII, XLIV,
do art. 5° da CF). Aliás, o fato de ser a ação pe
nal privada subsidiária prevista no capítulo dos
direitos e deveres individuais e coletivos (art. 50,

LIX) já demonstra a preocupação do constituin
te com a proteção do interesse da sociedade na
persecução penal, o que demonstra ser necessá
rio que os operadores do Direito estejam sempre
atentos para, dentro das regras de um processo
democrático e fortemente ancorado na garantia
dos direitos constitucionais, renovarem continu
amente seu compromisso com a efetividade do
processo e com o respeito aos direitos dos acu
sados, compromisso este que tem nas regras re
lativas à admissibilidade das provas uma de suas
mais importantes expressões.
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1 Conceitos introdutórios

A fiança, nos termos postos no Código de
Processo Penal, é o instituto jurídico por meio do
qual o indiciado ou réu, mediante depósito em
dinheiro, pedras, objetos, metais preciosos, títu
los da dívida pública ou hipoteca, adquire o di
reito de responder ao processo em liberdade até o
trânsito em julgado da sentença condenatória.

É espécie de caução, ou garantia real, de que
o afiançado cumprirá todas as obrigações pro
cessuais a que normalmente estão submetidos
os acusados em gozo de liberdade processual.

A importância recolhida como fiança, pela
lei (art. 336 CPP) destina-se ao pagamento
das custas processuais, à indenização do dano
causado pelo crime e ao pagamento da multa
imposta a título de pena se o réu vier a ser con
denado. Entretanto, em caso de absolvição ou
extinção da ação penal, o valor e os objetos de
positados serão devolvidos ao réu, sendo a fian
ça declarada sem efeito.

2 Das inovações da fiança no
Anteprojeto de Reforma do Código de
Processo Penal

De início, o anteprojeto de reforma de
Código de Processo Penal prevê várias modi
ficações no instituto da fiança que passarão a
incentivar a sua aplicação, que hoje, de regra,
é muito mitigada. Passamos a analisar as prin
cipais a seguir:

1)Possibilidade de pagamento de fiança ape
nas por depósito em conta bancária: cessa
rá a possibilidade de pagamento de fiança
por outra via que não seja depósito em con
ta bancária. Tal conta deverá ser específica
e ser informada pela autoridade, garantida
a reposição das perdas inflacionárias.

2)Fim da restrição da concessão de fiança:
na letra do atual Código de Processo Pe
nal não se pode conceder fiança nos cri
mes punidos com reclusão em que a pena

A fiança e seus contornos no Anteprojeto
de Reforma do Código de Processo Penal

Juiz federal Substituto Marcos Silva Rosa

mínima cominada for superior a 2 (dois)
anos. De acordo com o anteprojeto do
novo CPP, não haverá mais tal restrição,
pela pena minima em abstrato. A unica
restrição de índole material será aquela
definida na Constituição Federal, pela
qual os crimes de racismo, tortura, tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, os definidos
em lei como hediondas e a ação de gru
pos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Demo
crático, são considerados inafiançáveis.
No novo anteprojeto, o juiz ou autorida
de policial poderá fixar a fiança entre 1
e 100 salários mínimos, para as infrações
penais cujo limite máxima de pena priva
tiva de liberdade cominada seja igual ou
superior aOS anos, e entre 01 e 50 salários
mínimos, nas demais infrações penais.
Nessa fixação a autoridade considerará
a natureza, as circunstâncias e as conse
qüências do crime, bem como a impor
tância e as conseqüências do crime, bem
como a importância provável das custas
processuais até o final de julgamento.
De acordo com a situação econômica de
preso a fiança poderá ser reduzida ate o
máximo de 2/3 e aumentada, apenas pelo
juiz, até o décuplo.

3)Redução do prazo para apreciação do
pedido de fiança: no atual Código de
Processo Penal o juiz decidirá em até 48
horas sobre a fiança (art. 322, parágrafo
único). Pelo anteprojeto de reforma o
juiz deverá decidir em até 24 horas acerca
do pedido de fiança.

4) Obrigatório reexame do valor fixado de
fiança: no novo anteprojeto se prevê que
não havendo o pagamento de fiança no
prazo de 15 dias após o arbitramento, o juiz
fará o obrigatório reexame do valor fixado.
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3 Conclusão

O anteprojeto de reforma do Código de
Processo Penal, no que concerne à fiança, vem
dinamizar o instituto, tornando mais fácil e se
gura a sua fixação, e derrubando diversas restri
ções existentes na atual legislação à concessão da
fiança para fins de concessão de liberdade do in
diciado/réu preso. Desse modo, parece-nos que
com a nova legislação o que antes era exceção, a
fiança, passará a ser regra, o que é muito bom,
visto que para os réus com situação econômi
ca privilegiada a fiança já servirá para em regra
antecipar o custo de eventual indenização civil
devida à vítima pelo cometimento do delito.

As alterações legislativas, no que toca à
fiança, serão muito bem vindas para o incentivo
a tal instituto, tão negligenciado atualmente.

1. Introdução. 2. Sistema constitucional
acusatório e o garantismo penal. 3. Fim da pri
são em flagrante como prisão cautelar autôno
ma. 4. Novas disposições que se traduzem em
manifestação do garantismo penal. 4.1. Impos
sibilidade de execução provisória da pena. 4.2.
O clamor público não é motivo idôneo para a
decretação da prisão preventiva. 4.3. Medidas
cautelares subsidiárias que torna ainda mais
excepcional a prisão preventiva. 4.4. Prisão
preventiva domiciliar. 5. Em contrapartida, o
garantismo penal conseqüente. 5.1. Novas cau
sas da prisão preventiva. 6. Conclusão.

1 Introdução

A sociedade brasileira, especialmente as co
munidades dos grandes centros populacionais,
experimenta índices altíssimos de violência, O
assunto é altamente explorado pela imprensa
de forma sensacionalista, o que acaba por in
fluenciar no anseio popular pela elaboração de
leis criminais mais rígidas e severas como for
ma de se combater a crescente criminalidade.

Sob a ótica da população, e isso pode ser
percebido não só nas enquetes realizadas por di
versos programas televisivos como também no
trato social com as pessoas comuns do povo, a
impunidade decorrente da defasagem de nossas
leis penais e da própria morosidade do Judici
ário são apontadas como causas determinantes
da elevação das estatísticas da violência.

É nesse cenário social que o Senado Federal
discute o Projeto de Reforma do Código de
Processo Penal, materializado no Projeto de
Lei n° 156/2009, e mais quarenta e oito pro
posições apresentadas pelos Senadores, que,
se aprovado, irá substituir o atual Código de
Processo Penal, o Decreto-lei n° 3.689, de 03
de outubro de 1941.

Para elaborar o texto do novo Código foi
designada uma comissão de juristas que recen
temente apresentou à sociedade a conclusão

dos trabalhos, materializada no Anteprojeto de
Reforma do Código de Processo Penal.

Tal documento é a base do presente traba
lho, onde se pretende tratar das novas dispo
sições relativas à prisão preventiva, destacan
do-se que, não obstante a excepcionalidade
subsidiária da medida proposta no texto, a
Reforma vem acompanhada de novas dispo
sições que permitirão uma maior efetividade
do instituto.

2 Sistema constitucional acusatório e o
garantismo penal

O texto do Anteprojeto assumidamente
adota orientação doutrinária garantista que
certamente não atenderá ao anseio popular de
recrudescimento da repressão estatal à violên
cia instalada no país.

Com efeito, a exposição de motivos do An
teprojeto é expressa ao «esclarecer que a efi
cácia de qualquer intervenção penal não pode
estar atrelada à diminuição das garantias in
dividuais. É de ver e de se compreender que a
redução das aludidas garantias, por si só, não
garante nada, no que se refere à qualidade da
função jurisdicional. As garantias individuais
não são favores do Estado. A sua observância,
ao contrário, é exigência indeclinável para o
Estado. Nas mais variadas concepções teóricas
a respeito do Estado Democrático de Direito,
o reconhecimento e a afirmação dos direitos
fundamentais aparecem como um verdadeiro
núcleo dogmático. O garantismo, quando con
seqüente, surge como pauta mínima de tal mo
delo de Estado”. (destacou-se)

De fato, a adoção do sistema penal acusató
rio é visível no ordenamento constitucional bra
sileiro. Para se demonstrar, sem se realizar maior
esforço na busca dos dispositivos constitucio
nais pertinentes, pode-se acentuar a titularidade
atribuída ao Ministério Público para promover
privativamente a ação penal pública (CF, art.

O influxo do garantismo penal no Anteprojeto de Reforma do CPP
e os novos contornos da prisão preventiva

Juiz federal substituto Maurício Rios Júnior
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129, 1,) e as garantias constitucionais do devido
processo legal (art. 50, LIV), do contraditório e
da ampla defesa (art. 50, LV) e, especialmente, da
presunção de inocência (art. 50, LVII).

Diante desse quadro constitucional, cada
vez mais a doutrina e jurisprudência pátrias vêm
adotando a teoria do garantismo penal, que tra
ta da enantiose existente entre o direito que tem
o Estado de punir os violares do ordenamento
criminal e o direito de liberdade em princípio
assegurado a todo e qualquer ser humano, pro
pondo uma intervenção estatal cada vez menor
na restrição da liberdade. É a proposta do Direi
to Penal Mínimo.

De autoria do jurista Luigi Ferrajoli, a te
oria do garantismo penal está assentada, em
apertadíssima síntese, nas seguintes diretrizes
ou princípios: a) princípio da retributividade,
a indicar que o direito de punir do Estado so
mente surge se ocorrer um crime; b) princípio
da legalidade, segundo o qual a lei tipificadora
deve ser anterior à conduta (anterioridade pe
nal), o tipo definidor da conduta penalmente
relevante deve ser escrito, sendo vedada a in
terpretação extensiva ou analogia incrimina
doras e, finalmente, que a lei penal seja escrita
de forma facilmente compreensível por todos;
c) princípio da necessidade, cuja força normati
va impede que o Estado tipifique condutas que
não sejam socialmente relevantes; d) princípio
da lesividade ou ofensividade, segundo o qual
para que haja crime há de se ter uma lesão, ou
perigo de lesão, substancialmente relevante em
um bem da vidajuridicamente tutelado; e)prin
cípio da exterioridade da ação, pelo qual ficam
terminantemente proibidas as tipificações pe
nais do pensamento ou, por exemplo, do modo
de viver (direito penal do fato);» princípio da
culpabilidade, que determina que a sanção cri
minal deve ser aplicada a quem teve sua culpa
ou dolo devidamente apurados; g) princípio da
jurisdicionariedade, ou seja, somente um órgão
jurisdicional pode reconhecer a culpa ou dolo
do infrator da lei penal; h) princípio acusató
rio, a norma penal somente pode ser aplicada
pelo Judiciário a partir de prévia provocação
do órgâo acusador, o que, de certa forma, se
confunde com o princípio da inércia conhe

cido pelo ordenamento pátrio; i) princípio do
ônus da prova, que exige no mínimo prova in
diciária da autoria para admissão da acusação;
j)princípios da ampla defesa e do contraditório,
que não admitem aplicação de pena sem o ofe
recimento de oportunidade para o exercício de
ampla defesa.

Difícil discordar dessa teorização, mere
cendo destaque que o garantismo penal, parti
cularmente no Brasil, tem sofrido críticas que
não estão associadas propriamente às suas ba
ses ou fundamentos teóricos, mas aos excessos
que vêm sendo cometidos na sua aplicação,
seja na condução processual e/ou resolução de
casos concretos, seja nos efeitos normativos
irradiados no ordenamento jurídico a partir
de tal concepção do direito penal.

Com relação ao limite proposto para
esse trabalho, ou seja, quanto ao influxo do
garantismo penal sobre a prisão preventiva,
embora perceptível o efeito correspondente à
salvaguarda do direito fundamental à liberda
de, merece destaque o equilíbrio da comissão
com inovações normativas que resguardam
satisfatoriamente o meio social.

Sem pretender esgotar a análise da nor-
matização proposta para a matéria, seguem
abaixo algumas considerações sobre os pon
tos que mais chamaram a atenção, seja por
conta da consolidação legal de posicionamen
to jurisprudencial dominante, seja por conta
do caráter inovador da proposição.

3 Fim da prisão em flagrante como prisão
cautelar autônoma

Antes de se adentrar propriamente às disp -

sições contidas na Seção III - Prisão Preventiva
- do Livro III — Medidas Cautelares - do Antepro
jeto do novo Código de Processo Penal, convém
inicialmente assinalar, porque tema intimamente
relacionado, o fim da prisão em flagrante como
modalidade de prisão cautelar.

Por força do art. 553 do Anteprojeto, ao re
ceber o auto de prisão em flagrante, e não sendo
os casos de relaxamento de prisão ilegal (inciso
1), arbitramento de fiança (inciso III) ou conces
são de liberdade provisória (inciso IV), deverá o
juiz, no prazo de vinte e quatro horas, conver

ter, fundamentadamente, a prisão em flagrante
em preventiva, quando presentes os seus pressu
postos legais, donde se conclui que a prisão em
flagrante deixou de existir como modalidade de
prisão cautelar apta a manter o indivíduo pre
so, passando a ser fundamento legal suficiente
apenas para a prisão de quem foi surpreendido
em situação de flagrante até a correspondente
comunicaçao do ergastulamento à autoridade
judicial competente.

Conforme consta da exposição de motivos,
buscou-se “convergir para o princípio constitu
cional de não-culpabilidade (art. 50, LVII, da CR),
de modo a valorizar a noção básica de acautela
mento, no sentido de que a prisão e outras formas
de intervençao sobre a pessoa humana somente se
justificam em face se sua concreta necessidade”,
que se encontra presente apenas quando preen
chidos os requisitos necessários para a decretação
da prisão preventiva, o que torna desnecessária a
coexistência da prisão em flagrante.

4 Novas disposições que se traduzem em
manifestação do garantismo penal

Orientada pela doutrina garantista, a Co
issão de juristas nomeada para a elaboração do

rojeto de Reforma do Código de Processo Penal
atou de inserir disposições que ora materializam
posição da jurisprudência dos Tribunais Supe

riores, ora trazem inovações que dão maior con
cretude ao princípio da presunção de inocência.

Por outro lado, não se esqueceram de acau
telar o bem coletivo que é a segurança social,
destacando-se neste aspecto a instituição de
duas novas causas para a preventiva e a regula
mentação de sua execução.

Confira se a seguir algumas observações.

4.1 Impossibilidade de execução
provisória da pena

Segundo o § 1° do art. 554 do Anteprojeto,
a prisão preventiva jamais será utilizada como
orma de antecipação da pena”.

Não obstante a existência de respeitáveis
opinioes que divergem quanto ao alcance do
princípio da não culpabilidade ou da presunção
de inocência, nada mais fez a Comissão que ela

borou o Projeto de Reforma senão materiaf
em dispositivo legal a orientação que acabou
por se firmar no Supremo Tribunal Federal so
bre a matéria. Nesse sentido, cita-se: HC 84078,
Relator(a): Mi EROS GRAU, Tribunal Pleno,
julgado em 05/02/2009, DJe-035 DIVULG 25-
02-2010 PUBLIC 26 02 2010 EMENT VOL
02391-05 PP 01048.

4.20 clamor público não é motivo idôneo
para a decretação da prisão preventiva

Diz o § 2° do citado art. 554 que “o clamor
público não justifica, por si só, a decretação da
prisão preventiva”.

Igualmente, também está assente na juris
prudência do STF que “é ilegal o decreto de pri
são preventiva baseado em suposta exigência d
clamor público e da credibilidade da Justiça, p
restabelecimento da ordem social abalada pela
gravidade do fato, bem como aquele fundado na
conveniência da instrução criminal ou na garantia
de aplicação da lei penal, sem elementos concre
tos de perturbação ao regular andamento do pro
cesso ou de risco de fuga do acusado”. HC 98776,
Relator(a): Mm. CEZAR PELUSO, Segunda Tur
ma, julgado em 08/09/2009, DJe-195 DIVULG
15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT VOE-
02378-03 PP-00546.

Em acréscimo, vale apenas chamar a atenção
para o fato de que a expressão “por si só” contida
no dispositivo serve apenas para indicar que o cla
mor público não é causa única e suficiente para a
decretação da prisão preventiva.

Numa análise menos detida poder-se-ia con
siderar que o clamor público teria aptidão para a
decretação da preventiva se estivesse associado a
uma outra circunstância fática relevante.

Todavia, essa conclusão é apenas aparente e
não sejustifica, pois para tanto seria absolutamente
desnecessário se invocar o clamor público. Veja-se
que essa segunda circunstância há, necessariamen
te, de se enquadrar em uma das hipóteses previstas
nos incisos do art. 554 do Projeto e que ela, isola
damente, já seria suficiente para a decretação.



Escola de Magistratura Federal da P Região II Jornada de Direito Processual Penal

4.3 Medidas cautelares subsidiárias que
tornam ainda mais excepcional a prisão

preventiva

No sistema do atual Código de Processo
penal a decretação da prisão preventiva está as
sentada em uma. dicotomia: ou estão presentes
os requisitos da prisão preventiva e deve ela ser
decretada; ou não estão, e o pedido correspon
dente deve ser indeferido.

Na proposta da Comissao, surge para o juiz
uma terceira opção, que a adoção de uma medi
da acauteladora intermediária.

Êo que se depreende do § 3° do artigo em aná
use, cuja redação é a seguinte: “a prisão preventiva
somente será imposta se outras medidas cautelares
pessoais revelarem-se inadequadas ou insuficien
tes, ainda que aplicadas cumulativamente”.

Tem-se aí inequívoca manifestação do ga
rantismo penal ou da intervenção estatal mí
nima, pois em tais casos a prisão preventiva
somente se justificará se a medida cautelar sub
sidiária se revelar inadequada ou insuficiente
para resguardar determinada situação que po
deria ensejar a prisão preventiva do agente.

Assim, por exemplo, imagine-se que a prisão
preventiva de um determinado agente público
investigado por crime contra a Administração
Pública se justificasse para fins de levantamento
de provas da materialidade e autoria delitivas.
Em tal situação, poder-se-á, em substituição,
determinar o afastamento do cargo e/ou o reco
lhimento domiciliar (art. 586 do Projeto de Re
forma), indiscutivelmente medidas menos drás
ticas que em tese são suficientes para assegurar a
captação das provas.

Nesse contexto, somente seria legítima a
decretação da prisão preventiva se tais medidas
se revelassem, na letra da proposta de lei, “ina
dequada ou insuficiente, ainda que aplicadas
cumulativamente”.

4.4 Prisão preventiva domiciliar

Outra novidade bastante orientada pela
idéia da intervenção estatal mínima, que prote
ge, inclusive, a dignidade humana de pessoa que
não está passível de sofrer qualquer restrição pe

nal ao direito de liberdade, está prevista no § 1°
do art. 555 do Projeto.

Nele se previu a prisão preventiva domici
liar, mas apenas para os maiores de setenta e
cinco anos (inciso 1), para as gestantes a partir
do sétimo mês de gestação ou a qualquer tem
po, desde que a gravidez seja de alto risco (in
ciso II) e, finalmente, quando o custodiado é
imprescindível aos cuidados especiais devidos
a criança menor de seis anos de idade ou com
deficiência (inciso III).

5 Em contrapartida, o garantismo penal
conseqüente

Considerando que “não há motivos para
obstruir ou dificultar a aplicação de tais medi
das (acauteladouras) em caso de exigências legí
timas, a serem verificadas, inclusive, por ocasião
da sentença condenatória recorrível”, a Comis
são propõe a regulamentação de pontos que de
certa forma causam celeuma jurisprudencial
relativamente às causas ou motivos para a de
cretação da prisão preventiva e também quanto
ao sempre invocado excesso de prazo. (acrescen
tou separa melhor compreensão).

5.1 Novas causas da prisão preventiva

Ao disciplinar as hipóteses de cabimento da
prisão preventiva, como novidade acrescenta-se
mais duas àquelas atualmente previstas (garantia
da ordem pública ou econômica, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal), sen
do elas: a) a gravidade do fato; b) e a reiteração
delituosa do agente.

Inicialmente, o que se observa é que as duas
hipóteses incluídas estão compreendidas, na ver
dade, na proteção da ordem pública, de forma
que suas inserções revelam redundância.

Todavia, e por certo foi esta a intenção, a in
clusão de tais causas tem o objetivo de diminuir a
fluidez da indeterminação do conceito de ordem
pública. Tem, portanto, o mérito de acabar, ou
pelo menos diminuir, com eternas discussões ju
risprudenciais acerca da avaliação de circunstân
cias capazes de colocar em risco a ordem pública.

Atualmente há grande divergência jurispru
dencial acerca da possibilidade de utilização da

gravidade do fato como fundamento suficiente
para a decretação da prisão preventiva com a fi
nalidade de acautelamento da ordem pública.

Segundo o próprio STF, “a jurisprudência
desta Corte está sedimentada no sentido de que
a gravidade do crime não justifica, por si só, a
necessidade da prisão preventiva” (HC 99929
segundo julgamento, Relator(a): Mm. EROS
GRAU, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010,
DJe-100 DIVULG 02-06-2010 PUBLIC 04-06-
2010 EMENT VOL-02404-03 PP-00482).

No entanto, para ficar apenas no âmbito do
próprio STF, nessa Corte Suprema se teve re
centemente a oportunidade de afirmar “O con
ceito jurídico de ordem pública não se confunde
com incolumidade das pessoas e do patrimô
nio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem
pública se constitui em bem jurídico que pode
resultar mais ou menos fragilizado pelo modo
personalizado com que se dá a concreta violação
da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas
hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas
afins). Daí sua categorização jurídico-positiva,
não como descrição do delito nem da comina
ção de pena, porém como pressuposto de pri
são cautelar; ou seja, como imperiosa necessi
dade de acautelar o meio social contra fatores
de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da
incomum gravidade abstrata desse ou daquele
crime, mas da incomum gravidade na perpetra
ção em si do crime, levando à consistente ilação
de que, solto, o agente reincidirá no delito. Don
de o vínculo operacional entre necessidade de
preservação da ordem pública e acautelamento
do meio social. Logo, conceito de ordem públi
ca que se desvincula do conceito de incolumi
dade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se
enlaça umbilicalmente à noção de acautelamen
to do meio social” (HC 96212, Relator(a): Mm.
AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em
16/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PU
BLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP
00711). (destacou-se)

O mesmo ocorre com a reiteração delituo
sa, pois “a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal éfirme no sentido de que a gra
crime e os antecedentes imputados ao paciente
não jusqflcam, por si sós, a necessidade da pri
são preventiva para garantia da ordem publica”
(HC 90370, Relator(a): Mi EROS GRAU, Se
gunda Turma, julgado em 16/10/2007, DJe-152
DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ
30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301 03
PP 00445). (destacou se)

Não obstante, a Segunda Turma do STF já
assentou que “a consideração da existência de
alguns inquéritos e ações penais (inclusive com
sentença condenatória por peculato em um dos
casos) não teve o objetivo de afirmar a presença
de maus antecedentes criminais do paciente, mas
sim de corroborar a necessidade de se garantir a
ordem pública, devido à conveniência de se evitar
a reiteração delitiva” (HC 95324, Relator(a): Mm.
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
28/10/2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PU
BLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-03 PP
00475). (destacou-se)

Portanto, a apontada redundância da pro
posta já se justifica tão-só pela acomodação de
tais celeumas jurisprudenciais.

Contudo, deve-se considerar ainda que
ela cumprirá um papel ainda mais importante
quando se considera a alteração procedimental
proposta pelo art. 553, inciso III, do Projeto, que
determina a conversão da prisão em flagrante
para prisão preventiva quando não se estiver
diante de caso de relaxamento do flagrante, con
cessão de fiança ou liberdade provisória.

Isto porque, como se sabe, o auto de prisão em
flagrante traz apenas mínimos elementos de prova
relacionados à autoria e materialidade delitiva, da -

do apenas início ao inquérito policial que investiga
rá por completo a extensão do crime, ou seja, suas
ligações com outros delitos, a participação de ou
tros criminosos, o que pode caracterizar, inclusive,
o tipo autônomo de quadrilha ou bando, etc.

Vale dizer: poderão ocorrer casos graves nos
quais o juiz, diante apenas do auto de flagrante,
não terá condições de analisar concretamente a
necessidade de acautelamento do meio social, o
que de certa forma, será suprido pelos incisos IV
e V do art. 554 do projeto, que funcionarão como
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válvulas de escape para evitar precipitada libera
çâo de criminosos perigosos para a sociedade.

5.2 Regulamentação de prazos
da prisão preventiva

Outra proposta inovadora de regulamenta
ção que deve ser bem recebida está relacionada
com o prazo de duração da prisão preventiva.

É certo que restou amplamente difundida a
construção jurisprudencial que definiu o prazo
de oitenta e um dias como limite razoável de du
ração da prisão preventiva.

No entanto, o STF já afirmou em um de seus
julgados que “o prazo de oitenta e um dias para
o término da instrução criminal não é absoluto,
podendo ser dilatado mercê da complexidade
dos autos e da quantidade de réus envolvidos no
fato delituoso”, o que acaba por encerrar uma
certa indefinição que não é salutar para o pro
cesso penal na medida em que deixa a cargo da
avaliação subjetiva de cada julgador o que vem
a ser ou não tempo razoável para a duração da
prisão preventiva.

Melhor, portanto, que a matéria seja objeto
de definição legal, medida que prima pela ob
servância do princípio constitucional do devido
processo legal.

Sem se pretender aqui o esgotamento da
normatização proposta para o tema, passa-se a
fazer algumas observações a respeito.

Na dicção do art. 556 do Projeto, “quanto
ao período máximo de duração da prisão pre
ventiva, observar-se-ão, obrigatoriamente, os
seguintes prazos: 1 180 (cento e oitenta) dias,
se decretada no curso da investigação ou antes
da sentença condenatória recorrível, observado
o disposto nos arts. 15, VIII e parágrafo único, e
32, §5 2o e 3o; II — 180 (cento e oitenta) dias, se
decretada ou prorrogada por ocasião da senten
ça condenatória recorrível; no caso de prorroga
ção, não se computa o período anterior cumpri
do na forma do inciso 1 deste artigo”.

HC 102119, Relator(a): Mm. EROS GRAU, Segunda Tur
ma,julgadoem 25/05/2010, DJe-I 16 DIVULG 24-06-2010
PIJBLIC 25-06-20 10 EMENT VOL 02407 03 PP 00665.

Vê-se, de antemão, que os prazos defini
dos são consideravelmente maiores que os atu
ais oitenta e um dias resultantes da construção
jurisprudencial referida, destacando-se que os
prazos definidos nos incisos poderão vir a ser
somados se a prisão preventiva for prorrogada
por ocasião da sentença condenatória recorrível
ou decretada pelo tribunal já na via recursal, es
tando esta última hipótese prevista no 5 1° do
art. 556 do Projeto.

Anota-se ainda que a proposta inova ao de
finir um prazo para a segunda instância, que é
justamente aquele indicado no inciso II, para
processar a (s) apelação (ões), o que não existe
atualmente por não se cogitar de excesso de pra
zo após o encerramento da instrução processual.

Mas não é só, pois “acrescentam-se 180
(cento e oitenta) dias ao prazo previsto no mci
soll (...), incluindo a hipótese do Çlo, se houver
interposição, pela defesa, dos recursos especial
e/ou extraordinário” (art. 556, 5 2°).

Destacando-se a coerência da instituição de
instituição de prazo também para os Tribunais
Superiores, vale destacar aqui dois pontos; um
relacionado à interpretação da norma e outro
referente a uma omissão normativa.

Quer-se crer que o prazo é comum ao STJ e
ao STF, de forma que não se tem no dispositivo a
estipulação de cento e oitenta dias para processa
mento do recurso especial e outros cento e oitenta
dias para julgamento do recurso extraordinário.

Essa interpretação não decorre exclusiva-
mente das conjunções “e” e “ou” utilizadas na
redação do dispositivo, mas fundamentalmente
porque “no sistema da Carta, em que os recursos
especial e extraordinário devem ser interpostos
concomitantemente - contencioso comum, REsp,
contencioso constitucional, RE - não interposto o
RE, a matéria constitucional preclue”2.

Essa é a regra, mas não se pode esquecer que
“a matéria constitucional que enseja recurso ex
traordinário de acórdão do STJ, que decide o
REsp, é aquela que surge no julgamento deste”

STF, AI 364277 AgR, Relator(a): Mm. CARLOS VELLO
50, Segunda Turma, julgado em 28/05/2002, DJ 28-06-
2002 PP 00134 EMENT VOL 02075 11 PP-o2257.
ld. Ibid.

hipótese esta que não encontra regulamentação
no dispositivo e que, por motivo de oportunida
de e segurança jurídica, deveria vir tratada.

Caso a omissão persista, parece-nos que a
solução será, a princípio, no sentido de se reco
nhecer o excesso em tal hipótese, pois “o exces
so de prazo da prisão em razão da demora no
julgamento dos recursos criminais interpostos
pela defesa, sem que a ela possa ser imputada
a desídia, configura constrangimento ilegal à li
berdade de locomoção4”, admitindo-se, porém,
os temperamentos de razoabilidade pertinentes
ao caso concreto, tal como ocorre atualmente.

Finalmente, uma última observação. Embora
repute como bem vinda a proposição, não enxer
gando nela nenhuma inconstitucionalidade, já que
o direito à interposição de recursos deve obedecer
ao devido processo legal, não me surpreenderei se
o STF vier futuramente a proclamar a inconstitu
cionalidade da medida caso ela vire norma.

É que a situação se assemelha à exigência de
depósito prévio para interposição de recurso no
processo administrativo-tributário, materia que e
objeto da súmula vinculante n° 21, cujo teor é o
seguinte: “É inconstitucional a exigência de depó
sito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo”.

Ademais, especificamente em matéria pe
nal, mutatis mutandis, o STF já decidiu que
“descabe condicionar o recurso ao recolhimen
to do recorrente à prisão. O artigo 594 do Có
digo de Processo Penal — hoje revogado pela
Lei n° 11.719/08 não foi agasalhado pela
ordem jurídico constitucional de 1988” (HC
84495, Relator(a): Mm. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 18/08/2009, DJe
176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009
EMENT VOL-02374-02 PP-00213 RT v. 98, n.
890, 2009, p. 497-500).

Sem que se possa vislumbrar qualquer pro
blema com a ordem constitucional, o § 3° do art.
556 do Projeto prevê o acréscimo de “60 (ses

4STF, 1K 96651, Relator(a): Mm. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, julgado em 14/04/2009, DJe-113
DIVULG 18 06 2009 PUBLIC 19 06 2009 EMENT
VOL 02365 02 PP 00383 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009,
p. 358 370.

senta) dias aos prazos previstos nos incisos 1 e II
deste artigo, bem como nos §Slo e 2o, no
de investigação ou processo de crimes cujo limi
te máximo da pena privativa de liberdade comi
nada seja igual ou superior a 12 (doze) anos”.

Nos processos de competência do Tribunal
do Júri, o prazo de cento e oitenta dias para a pri
são preventiva decretada durante a fase investiga
tiva terá como termo final a decisão de pronun
cia, contando-se, a partir de então, idêntico prazo
até a prolação pelo juiz presidente de sentença
penal condenatória recorrível, conforme disposi
ção prevista no § 4° do mesmo artigo.

Os prazos máximos de duração da prisão
preventiva são contados do início da execução
da medida, sendo que a fuga após o início da
execução os interropem com contagem em do
bro após a recaptura. Não obstante, em nenhu
ma hipótese a prisão preventiva ultrapassará o
limite máximo de 4 (quatro) anos, ainda que a
contagem seja feita de forma descontínua. Essa é
a dicção do art. 557, caput e seus parágrafos.

Está proposto no art. 558 do Projeto, que
“ao decretar ou prorrogar a prisão preventiva,
o juiz indicará a data em que se encerra o prazo
máximo de duração da medida, findo o qual o
preso será imediatamente posto em liberdade”.

Considerando-se a extensa definição de pra
zos contida nos artigos antecedentes, reputa se
de pouco utilidade esta inovação, devendo-se en
tender aplicável o dispositivo somente quando a
preventiva for decretada durante prazo inferior
àqueles que se encontram estabelecidos, possibi
lidade que se abre ao juiz por força do art. 559 do
Projeto. Neste último caso, porém, o parágrafo
único desse último dispositivo citado ressalva a
“possibilidade de nova decretação da prisão pre
ventiva, cujo limite máximo de duração, todavia,
será calculado pelo saldo remanescente em fun
ção de cada uma das hipóteses do art. 556”.

Verificado excesso no prazo de duração da
prisão preventiva, o juiz, concomitantemente à
soltura do preso, poderá aplicar medida cautelar
pessoal de outra natureza, desde que preenchi
dos todos os requisitos legais (art. 558, 5 4°).

Exaurido o prazo de cento e oitenta dias da
prisão preventiva decretada durante a fase de
investigações ou antes da sentença penal con
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denatória recorrível e posto o réu em liberdade,
somente será admitida nova prisão preventiva
nas hipóteses de: 1 decretação no momento
da sentença condenatória recorrível de primeira
instância ou em fase recursal, nos termos do in
ciso II e §lo do art. 546; II — fuga, comprovada
por reiterado não-atendimento de intimações
judiciais; III — comportamento gravemente cen
surável do réu após a sua liberação.

Nestas duas últimas hipóteses, a nova medi
da terá prazo máximo de duração equivalente a
360 (trezentos e sessenta) dias. Por outro lado,
exauridos os prazos legais previstos no inciso
II do art. 546 e seus respectivos parágrafos, so
mente será admitida a decretação de nova prisão
preventiva em casos de fuga, comprovada por
reiterado não-atendimento de intimações judi
ciais, e de comportamento gravemente censurá
vel do réu após a sua liberação. É o que dizem os
parágrafos 2° e 3° do art. 558 do Projeto.

Finalmente, propõe-se a instituição do re
exame obrigatório, segundo o qual “qualquer
que seja o seu fundamento legal, a prisão pre
ventiva que exceder a 90 (noventa) dias será
obrigatoriamente reexaminada pelo juiz ou tri
bunal competente, para avaliar se persistem, ou
não, os motivos determinantes da sua aplicação,
podendo substituí la, se for o caso, por outra
medida cautelar, devendo-se contar o referido
prazo a partir do início da execução da prisão
e, sucessivamente, a partir do último reexame,
devendo ser, em caso de omissão ou superação
do prazo, considerada ilegal a prisão (art. 560,
caput e seus parágrafos).

6 Conclusão

Inicialmente assustado com a proposição
do fim da prisão em flagrante como modalidade
autônoma de prisão cautelar, tendo em vista as
dificuldades para a conversão no momento da
comunicação em flagrante se consideradas a in
suficiência de informações concretas e posições
jurisprudenciais excessivamente restritivas, ao
final pôde-se constatar que essa medida foi ra
zoável e equilibradamente compensada com as
novas proposições que poderão, de certa forma,
conferir maior efetividade para a prisão preven
tiva, notadamente em relação à instituição da

gravidade do fato e reiteração delituosa como
novas causas para a decretação e dos prazos
consideráveis de duração.

Não se pode também deixar de acentuar o
influxo de medidas garantistas mais humanistas
que resultarão na imposição excepcional da me
dida, restringindo-a para os casos realmente ne
cessários, sem contudo, descuidar da possibilida
de de adoção de cautelares intermediárias menos
graves que equilibram bem a antítese existente
entre proteção de direitos fundamentais e a ne
cessidade de acautelamento do meio social.
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Introdução

Tramita no Congresso Nacional o PLS

156/2009, que, entre outras mudanças na legis
lação processual penal, objetiva instituir o deno
minado juízo de garantia, criando uma separa
ção entre o juiz que acompanha a investigação
criminal, cujo papel é o de assegurar a legalida
de do procedimento e a observância dos direitos
da pessoa investigada, e aquele que conduzirá o
processo penal propriamente dito.

Segundo os idealizadores do projeto, a mu
dança propõe-se a impedir o risco de que, com
a proximidade da prova colhida a partir de uma
atuação eminentemente ativa nessa fase preli
minar (deferindo provas etc.), esse mesmo ma
gistrado, ao atuar na fase processual em sentido
estrito, forme uma precipitada convicção sobre
o fato investigado.

Por outro lado, sustenta-se também que o
atual procedimento mitiga de modo sensível o
sistema acusatório, na medida em que aproxima
a atuação jurisdicional da fase tradicionalmente
denominada de inquisitorial.

A correção desse modelo, pois, estaria em
afastar-se a figura do juiz que atua na investiga
ção daquele que formará a convicção definitiva
sobre o caso concreto, prestigiando-se, assim,
o sistema acusatório e a garantia de imparciali
dade do magistrado.

Esse breve artigo pretende examinar se essa
perspectiva do juízo de garantia parte de uma
falsa ideia segundo a qual o juiz que atua na
investigação criminal compromete-se ideolo
gicamente com a prova ali colhida, gerando-se,
ademais, um aumento desnecessário de gastos
na máquina judiciária, ou se efetivamente esse
sistema é imprescindível para que haja a obser
vãncia fiel dos direitos fundamentais do acusa
do, entre os quais a garantia de ser julgado por
um Judiciário imparcial.

1 A essência do sistema acusatório e
sua compatibilidade com o modelo
processual penal em vigor

Primeiramente, impõe-se uma breve distin
ção entre os sistemas inquisitivo e acusatório a
fim de verificarmos se o modelo atual de atuação
do mesmo juiz na fase investigativa e jurisdicio
nal é capaz de macular o último sistema.

Em um primeiro plano, recorde-se que no
sistema inquisitivo há uma absoluta identifi
cação entre as funções de investigar, acusar e
julgar na figura do Estado-juiz’, parâmetro dia
metralmente oposto ao do modelo acusatório2.
Portanto, naquele modelo, adotado nas legis
lações européias dos séculos XVI a XVIII, no
tadamente no período canônico em funçao da
Inquisição3, há de fato um comprometimento
da imparcialidade no julgamento, posto que a
convicção acerca do fato delituoso já está fir
mada desde o impulso inicial da açâo. Trata-se,
portanto, de sistema que manifestamente viola
as garantias constitucionais de expressa e obri
gatória aceitação no âmbito dos estados demo
cráticos de direito.

Ora, no modelo brasileiro atual, o magistra
do limita-se a examinar questões que impres
cindem de manifestação jurisdicional, dentro da
cláusula constitucional da reserva de jurisdição,
como é o caso das interceptações telefônicas,
pedidos de prisão e liberdade provisória, quebra
de sigilos bancário e fiscal etc.

Veja-se, portanto, que essa atuação jurisdi
cional na fase inquérito visa sobretudo tutelar os
interesses do investigado, de modo a evitar que
seus direitos fundamentais sejam violados.

RANGEL, Paulo. Direito Processual PenaL 4. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 42.
Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. A Marcha do Processo.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 77-78.
LOPES, Jose Reinaldo de Lima. O Direito na História. Li
çoes Introdutorias. Sao Paulo: Max Limonad, 2000, p. 105.

Juízo de garantia e sistema acusatório: mecanismo de tutela do
devido processo legal ou desserviço à efetividade do processo?

Juiz federal substituto Newton Pereira Ramos Neto
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Por outro lado, o destinatário da prova pro
duzida nesta fase é o representante do Ministé
rio Público, que deverá formar sua opinio delicti
a partir dos elementos até então colhidos, de
forma a reconhecer a viabilidade ou não de um
juízo de admissibilidade da acusação.

Entender se que o deferimento de provas
por ato juiz compromete psicologicamente a
pessoa deste para atuar na fase decisória do fei
to, reconhecendo ou não eventual culpabilidade
do acusado, seria o mesmo de dizer-se que o juiz
que recebe a denúncia já formou convicção sobre
o fato, quando se sabe que se trata apenas umju
ízo de probabilidade, do mesmo modo que a au
toridade policial forma seu convencimento para
fins de mero indiciamento. A decisão liminar do
magistrado, em verdade, cuida-se de mero juízo
de admissibilidade da ação, que em nada se con
funde com antecipação do julgamento do méri
to da lide penal, assemelhando-se, em verdade,
à decisão de pronúncia nos processos afetos ao
Tribunal do Júri.

Note-se, assim, que há momentos distintos
na persecução penal, que influenciam sobre
maneira o tipo de juízo de valor realizado pelo
magistrado. Na fase de inquérito, a cognição do
magistrado está adstrita à regularidade do pro
cedimento e deferimento de provas necessárias
para uma ampla investigação do fato suposta
mente ilícito, tudo sob a égide da Constituição
Federal. No recebimento da denúncia, cabe ao
magistrado aferir se há elementos mínimos que
justifiquem o processo penal. E, por último, na
sentença cabe definir-se se há provas suficien
tes de materialidade e autoria delitivas que fun
damentem a condenação.

Assim, não é possível falar-se que o atual
modelo seria um arremedo do sistema inquisi
tório, porque não há qualquer sinal de confu
são entre as pessoas que investigam, aquelas que
acusam e aquelas que julgam. Cada uma exer
ce um papel distinto na persecução, inclusive a
partir de juízos cognitivos também distintos.

Uma outra questão que não pode passar
ao largo da presente celeuma diz respeito ao
incremento do aparato estatal necessário para
viabilizar o denominado juízo de garantia.

De fato, especialmente no âmbito da Justiça
Estadual, que se encontra presente na quase to
talidade dos mais de cinco mil municípios bra
sileiros, haveria séria dificuldade de conceber-se
um juízo com função exclusiva de acompanhar
a investigação criminal.

Esse problema está acima de tudo presen
te nas chamadas entrâncias iniciais, onde via
de regra existe uma vara única, com atuação de
apenas um magistrado. Indaga-se: uma vez im
pedido o magistrado que atuou na fase investi
gatória de presidir a instrução criminal, quem
daria curso ao processo criminal?

A resposta a essa pergunta passa por um sé
rio incremento de custos no âmbito do Judiciá
rio, seja pela eventual necessidade de pagamento
de diárias para magistrados se deslocarem para
outras comarcas onde os juízes encontram-se
impedidos a fim de realizarem a instrução cri
minal, seja pela possível exigência de criação de
novos cargos de juiz a fim de viabilizar a im
plantação do modelo.

Há quem sustente que a soluçao para essa
dificuldade operacional seria a criação de umju
ízo regional de acompanhamento das investiga
ções criminais. Assim, um único juiz ficaria res
ponsável pelo acompanhamento dos inquéritos
no âmbito daquela região, de modo que o juiz
da comarca onde tramita o inquérito não estaria
impedido para a presidência do processo penal.

Mas aqui também não se foge do aumento
de custos na tramitação do processo, ou pelo
menos do inquérito, em razão da necessidade
de constantes deslocamentos para o foro regio
nal, sem prejuízo de outras despesas com cor
respondências etc.

Na realidade, o que parece é que os defenso
res de um rígido sistema acusatório estão alheios
às exigências modernas de combate à macrocri
minalidade, realização da justiça em tempo há
bil etc., levando às últimas consequências uma
pretensa necessidade de inércia judicial.

Deve-se observar que, na atualidade, estamos
diante de um aparente paradoxo: como concilia
rem-se as exigências de efetividade do processo
e a sujeição, do sistema processual penal, a um
modelo rígido de sistema acusatório, no qual, sob
o questionável argumento de necessidade de dis

tanciamento total do magistrado da prova pre
liminar, defende-se a criação de juízos distintos
para o inquérito e para o processo penal?

Na verdade, como dito alhures, toda a sus-
tentação teórica da tese ora combatida cai por
terra quando se verifica que não há qualquer
comprometimento da imparcialidade do magis
trado no modelo atual.

O fato é que, sem sombra de dúvidas, o ga
rantismo penal não pode ser instrumento servil
da dúvida e da impunidade, não havendo porque
se falar em rompimento da imparcialidade se é
o próprio magistrado o destinatário da prova ao
final. Repise-se que a diferença está no olhar do
magistrado voltado à idoneidade da prova con
orme o momento processual: para fins de admis

sibilidade da ação, caberá a ele verificar a “fumaça
do bom direito”, de molde a, somente em cará
ter excepcional e diante de cabais elementos de
convicção, não receber a denúncia; para fins de
condenação — aí sim — a análise voltar-se-á para a
efetiva existência dos requisitos indispensáveis à
prolação de uma sentença condenatória.

2 Conclusão

Em primeiro lugar, deve-se recordar que a
vigência de um sistema acusatório moderno e

nsível às peculiaridades de cada país deve bus
r o equilíbrio entre as garantias constitucio

nais do réu e a efetividade do processo. É dizer: a
incessante busca do processo justo não deve ser
considerada como posição oposta às exigências
de um processo efetivo.

Eventuais abusos cometidos pelo alinhamen
to de magistrados com os interesses das autori
dades investigantes nao serao corrigidas a partir
da mudança do modelo, já que não há garantia
de que no sistema pretendido o juiz que atua na
fase investigativa não vai se comprometer ideolo
gicamente com os atos persecutórios. Da mesma
forma, nao há garantia de que as provas colhidas
pelo magistrado instrutor não venham a influen
ciar o juízo de valor a ser formado por outro ma
gistrado durante a instrução processual.

Modelo aparentemente melhor, embora
diametralmente oposto, seria algo semelhante
ao que ocorre na França, com a criaçao de um
juízo de instrução, na qual se fundiriam os atos

investigativos e probatórios, evitando-se a repe
tição inútil de provas, sem que se prejudique a
imparcialidade do juízo sentenciante4.

É importante ressaltar, por fim, que, embora
não se concorde com a proposta ora examinada,
não se pode olvidar que urge o aperfeiçoamento
da legislação processual penal em vigor a partir
de uma discussão aprofundada nos espaços pú
blicos e jurídicos, como forma de compatibilizá
la integralmente com os anseios da sociedade e
com a necessidade de construção adequada de
um modelo de paz e equilíbrio social.
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II Jornada de Direito Processual Penal

Introdução

Tema que há anos causa viva polémica, a re
forma de nossa legislação processual penal codi
ficada ganhou novo impulso recentemente por
conta da criação de uma comissão de juristas
designados pelo Senado brasileiro para debater
e apresentar um anteprojeto de um novo Có
digo de Processo Penal brasileiro. Embora esta
reforma já estivesse sendo encetada na prática
por meio de modificações pontuais na legislação
processual penal, aparentemente optou-se por
uma abordagem mais ousada, consubstanciada
no desafio da criação de toda uma nova codifi
cação para o tema.

A premissa fundamental a sustentar esta
linha adotada seria a de que a ordem constitu
cional inaugurada pela Constituição Federal de
1988 não se compadeceria com o sistema agasa
lhado pelo vigente Código de Processo Penal, o
qual não acolheria o modelo acusatório no mar
co garantista definido pelo constituinte deriva
do de 1988. Ademais, a contínua modificação
de nossa realidade social, política e econômica,
aliada à verdadeira revolução tecnológica expe
rimentada nas últimas décadas, imporia a atua
lização de nossa legislação para melhor refletir
o nosso momento histórico, permitindo-se um
processo penal em que as garantias individuais
constitucionalmente asseguradas fossem de fato
observadas, sem prejuízo de se permitir uma
persecuçâo criminal ajustada às características
da criminalidade dos dias atuais.

Constituída a comissão, foi elaborado um
anteprojeto que está sendo debatido no Senado
e que começa a ser objeto de apreciação crítica
pela comunidade jurídica nacional. Nesta linha, a
Escola de Magistratura Federal, vinculada ao Tri
bunal Regional Federal da l~ Região, teve a feliz
iniciativa de organizar a sua II Jornada de Direito
Processual Penal, convidando vários juristas, ai
guns inclusive membros da referida comissão que
elaborou o anteprojeto, para ministrar palestras e
debater com os Juízes Federais que integram este

Juiz federal substituto Paulo Alkmin Costa Júnior

Tribunal acerca do impacto que aquele trabalho
científico, se aprovado e normatizado, trará para
o processo penal brasileiro.

O anteprojeto, de fato, tem inúmeros as
pectos polêmicos, como sói acontecer de resto
com todo trabalho que se propõe a mudar subs
tancialmente um modelo já instaurado e arrai
gado em nossa prática jurídica. Até por isto há
que se analisar este anteprojeto com o espírito
desapaixonado e, fundamentalmente, com os
olhos postos em nossa vigente Constituição da
República, de modo a tornar o processo penal
brasileiro mais coerente com o modelo acusa
tório acolhido pelo legislador constituinte origi
nário, especialmente no que tange à observância
de direitos e garantias constitucionais afetas ao
processo penal.

No ponto, cumpre anotar que o objetivo
deste artigo é tratar, tão somente, da previsão,
no referido anteprojeto, do instituto do juiz das
garantias, de modo a analisar, em especial, sua
constitucionalidade sob o ponto de vista da ob
servância do princípio do juiz natural, de sua
fundamentação filosófica, de sua necessidade
para a caracterização de um modelo verdadei
ramente acusatório, de sua viabilidade no qua
dro estrutural vigente do Poder Judiciário. Não
se cuidará, portanto, de analisar qualquer outro
aspecto do anteprojeto, notadamente acerca da
manutenção ou não do poder instrutório com
plementar do magistrado.

O juiz das garantias e o modelo acusatório:
necessidade ou ideologia?

Muito se tem escrito nos últimos anos so
bre o garantismo penal e também sobre sua im
bricação com o modelo acusatório. Cuida se de
tema denso, que não comporta uma abordagem
mais aprofundada em razão dos limites formais
deste trabalho. Todavia, entendemos necessário
procurar, ainda que de maneira bastante singela,
abordar estes conceitos para que a crítica acerca
do instituto do juiz das garantias seja feita com

os olhos postos em noções que, afinal, suposta
mente constituem fundamento de sua criação.

Isto é o que consta expressamente da exposi
ção de motivos apresentada pela comissão respon
sável pelo anteprojeto do novo Código de Processo
Penal, que sobre o tema assim se justifica:

Para a consolidação de um modelo orien
tado pelo princípio acusatorio, a insti
tuição de um juiz de garantias, ou, na
terminologia escolhida, de um juiz das
garantias, era de rigor. Impende salientar
que o anteprojeto não se limitou a estabe
lecer um juiz de inquéritos, mero gestor
da tramitação de inquéritos policiais. Foi,
no ponto, muito além, O juiz das garan
tias será o responsável pelo exercício das
funções jurisdicionais alusivas à tute
la imediata e direta das inviolabilidades
pessoais. A proteção da intimidade, da
privacidade e da honra, assentada no tex
to constitucional, exige cuidadoso exame
acerca da necessidade de medida cautelar
autorizativa do tangenciamento de tais di
reitos individuais. O deslocamento de um
órgâo da jurisdição com função exclusiva
de execução dessa missão atende à duas
estratégias bem definidas, a saber: a) a oti
mização da atuação jurisdicional criminal,
inerente à especialização na matéria e ao
gerenciamento do respectivo processo
operacional; e b) manter o distanciamento
do juiz do processo, responsável pela de
cisão de mérito, em relação aos elementos
de convicção produzidos e dirigidos ao or
gão da acusação.

Sobre o tema, PACELLI DE OLIVEIRA’,
jurista que inclusive compõe a referida comis
são de reforma, anota com precisão que o con
ceito de garantismo não se limita “... a um con
junto de garantias estipuladas em favor do réu
no processo penal”. Ele guarda também íntima
correlação com a idéia de um processo penal em
que o ato de decidir do magistrado seja antes de
tudo uma manifestaçãofundamentada acerca da
verdade processual apurada (sabido que a bus

ca de uma verdade real é objetivo que encontra
naturais limitações no processo, o qual consti
tui imperfeita tentativa de reconstrução do que
ocorreu). Esta verdade deve ser suficiente para
não inculcar a dúvida no espírito do julgador;
verdade esta encontrada com a máxima obser
vância do devido processo penal e dos direitos
e garantias fundamentais; verdade também que
não se constitua num mero ato de autoridade
estatal, mas sim que permita que a eventual in
tervenção penal imposta pelo Estado se legitime
na consciência de que o direito de defesa do acu
sado foi substancialmente observado,

Já o modelo acusatório, também de forma
bastante sintética, deve ser entendido como aque
le em que ocorre a separação do papel da acusa
ção, com as funções que dele decorrem, como a
obrigação de produzir a prova dos fatos alegados,
e do papel do julgador, ao qual cabe desenvolver
a sua missão de decidir sobre os fatos alegados de
maneira absolutamente imparcial.

Isto posto, cumpre transcrever o anteprojeto
na parte que trata da figura do juiz das garantias:

CAPÍTULO II
Do Juiz das Garantias
Art. 15. O juiz das garantias é responsável
pelo controle da legalidade da investigação
criminal e pela salvaguarda dos direitos in
dividuais cuja franquia tenha sido reservada
à autorização prévia do Poder Judiciário,
competindo-lhe especialmente:

— receber a comunicação imediata da pri
são, nos termos do inciso LXII doart. 5o da
Constituição da República;
II receber o auto da prisão em flagrante,
para efeito do disposto no art. 543;

III — zelar pela observância dos direitos do
preso, podendo determinar que este seja
conduzido a sua presença;
IV — ser informado da abertura de qualquer
inquérito policial;
V decidir sobre o pedido de prisão provi
sória ou outra medida cautelar;
VI prorrogar a prisão provisória ou outra
medida cautelar, bem como substituí-las ou
revogá las;
VII decidir sobre o pedido de produção
antecipada de provas consideradas urgentes

O Anteprojeto do novo Código de Processo Penal e o juiz das garantias

PACCELI DE OLIVEIRA, Eugênio. Curso de Proces
so Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p.
25.
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e não repetíveis, assegurados o contraditório
e a ampla defesa;

VIII prorrogar o prazo de duração do in
quérito, estando o investigado preso, em
atenção às razões apresentadas pela autori
dade policial e observado o disposto no pa
rágrafo único deste artigo;

IX determinar o trancamento do inqué
rito policial quando não houver funda
mento razoável para sua instauração ou
prosseguimento;

X — requisitar documentos, laudos e infor
mações da autoridade policial sobre

o andamento da investigação;

XII decidir sobre os pedidos de:

a) interceptaçao telefônica ou do fluxo de
comunicações em sistemas de informatica e
telemática;

b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e te
lefônico;

c) busca e apreensão domiciliar,

d) outros meios de obtençao da prova
que restrinjam direitos fundamentais do
investigado.

XIII — julgar o habeas corpus impetrado an
tes do oferecimento da denúncia;

XIV — outras matérias inerentes às atribui
ções definidas no caput deste artigo.

Parágrafo único. Estando o investigado pre
so, o juiz das garantias podera, mediante re
presentação da autoridade policial e ouvido
o Ministério Público, prorrogar a duração do
inquérito por período único de 10 (dez) dias,
após o que, se ainda assim a investigação não
for concluída, a prisão será revogada.

Art. 16. A competência do juiz das garantias
abrange todas as infrações penais, exceto as
de menor potencial ofensivo e cessa com a
propositura da ação penal.

§10 Proposta a ação penal, as questões
pendentes serão decididas pelo juiz do
processo.

§2o As decisões proferidas pelo juiz das
garantias não vinculam o juiz do processo,
que, após o oferecimento da denúncia, po
derá reexaminar a necessidade das medidas
cautelares em curso.

§30 O s autos que compõem as matérias
submetidas à apreciação do juiz das garan
tias serão juntados aos autos do processo.

Art. 17 O juiz que, na fase de investigação,
praticar qualquer ato incluído nas compe
tências do art. 15 ficará impedido de fun
cionar no processo.

Art. 18. O juiz das garantias será designa
do conforme as normas de organização
judiciária da União, dos Estados e do Dis
trito Federal.

Conforme se infere da exposição de mo
tivos e das normas propostas acima transcri
tas, em especial o art. 17, a comissão partiu do
pressuposto que o magistrado que atua na fase
pré processual e eventualmente defere medi
das constritivas de direitos estaria influencia
do pelos elementos de convicção produzidos e
dirigidos ao orgão da acusação. Portanto, salvo
melhor juízo, entendeu-se que o fato de apreciar
as situações referidas no art. 15 retiraria do ma
gistrado a sua isenção, pois ele ficaria de certo
modo vinculado a posteriormente proferir uma
decisão condenatória como meio de sustentar a
correção de suas decisões anteriores.

Ora, não há que se confundir a atuação do
Ministério Público ao requerer diligências que lhe
possibilitem instaurar ou não o processo penal, de
resto totalmente consentânea com o modelo acu
satório, com a atuação do magistrado que apenas
exerce sua missão constitucional de apreciar re
querimentos dessa natureza, deferindo os ou não
com os olhos postos na Constituição da Repúbli
ca e na legislação infraconstitucional. Aliás, este
é justamente o seu papel no modelo acusatório,
de órgão imparcial que não detém competência
para exercer, em caráter substituto, o papel de
acusador. Vale lembrar que a diligência porven
tura solicitada pode perfeitamente produzir ele
mentos probatórios favoráveis ao investigado,
contribuindo inclusive para que uma denúncia
eventualmente temerária seja rejeitada. Tampou
co se diga, por exemplo, que a decretação de uma
prisão preventiva implica quebra de sua impar
cialidade ou prejuízo para um julgamento justo
posterior por obrigação de coerência entre o que
fora decidido cautelarmente e o sentença de mé
rito. Afinal, os pressupostos que amparam a de
cisão cautelar e uma eventual sentença de mérito
condenatória são bastante diversos, nada impe
dindo que o magistrado forme um juízo absolu

torio sobre os fatos imputados ao acusado após a
completa instrução do processo.

Na verdade, e isto precisa ser objeto de críti
ca veemente, o anteprojeto estabelece uma pre
sunção inaceitável, por ofensiva, de que a ma
gistratura brasileira não detém o preparo ético e
jurídico suficiente para atuar como um julgador
imparcial que não se vincula às suas decisões
anteriores, mas sim, ao revés, as reaprecia sob
o influxo do conjunto probatório apurado ao
cabo do processo. Semelhante presunção con
tém nítida matiz ideológica2, se considerado
que recentemente a magistratura de P instância
sofreu enorme bombardeio midiático, lamenta
velmente em alguns casos sob o beneplacito de
autoridades da alta cúpula do próprio Poder Ju
diciário, dando conta de supostos conluios entre
órgãos de acusação e/ou polícia judiciária e ma
gistrados que alegadamente não resguardavam
o seu papel de ator imparcial do processo. As
sim, nos parece claro que a previsão do instituto
do juiz das garantias deita suas raízes, ainda que
forma não explicitamente assumida e sim como
moldura de um determinado quadro, também
na tese de que seria necessário, por assim dizer,
“conter” a atuação de magistrados mais severos
no trato das questões penais; este o contexto his
tórico e ideológico em que entendemos deva ser
interpretada a desarrazoada premissa que sus
tenta este ponto do anteprojeto.

A propósito, convém citar FERRAJOLI , que,
ao tratar do tema da imparcialidade do magistrado,
considera-a caracterizada se atendidos simultanea
mente três perfis que qualificam um juiz imparcial:

Chamarei eqüidistância ao afastamento
do juiz dos interesses das partes em cau
sa; independência à sua exterioridade ao
sistema político e em geral a todo sistema
de poderes; naturalidade à determinação

2ii o termo entendendo a ideologia como um sis
tema de idéias peculiar a determinado grupo social,
condicionado quase sempre pela experiência e interes
ses desse grupo, cuja ftinção consiste na conquista ou
conservação de determinado status social no grupo.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão; teoria do garan
tismo penal. 3. ed. rev. São Paulo; Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 534.

de sua designação e à determinação de
suas competências para escolhas sucessi
vas à comissão do fato submetido ao seu
juizo. Esses três perfis da imparcialidade
do juiz requerem garantias orgânicas que
consistem do mesmo modo em separa
çoes: a imparcialidade requer a separação
institucional do juiz da acusação pública;
a independência requer a sua separação
institucional dos outros poderes do Esta
do e por outro lado a difusão da função
judiciária entre sujeitos não dependentes
um do outro; a naturalidade requer exclu
sivamente a sua separação de autoridades
comisssionadas ou delegadas de qualquer
tipo e a predeterminação exclusivamente
legal das suas competências.

Como se observa, em momento algum
FERRAJOLI aponta a necessidade de se separar
a atuação do magistrado na fase do inquérito
do seu papel na fase de instrução do processo,
como condição assecuratória de sua imparcia
lidade. E assim encerra, no mesmo parágrafo, o
grande jurista italiano, a demonstrar o quanto
insustentável é supor que um magistrado, ape
nas por deferir uma medida que interfira em al
gum direito ou garantia individual do acusado,
perde sua imparcialidade:

É supérfluo acrescentar, por fim, que a
imparcialidade, além das garantias insti
tucionais que a suportam, forma um hábi
to intelectual e moral, não diverso do que
deve presidir qualquer forma de pesquisa
e conhecimento. (negritei)

Ora, o que o anteprojeto estabelece, com a de
vida vênia, nada mais é senão a inversão do pres
suposto do que ordinariamente é a atuação do
magistrado, tornando regra algo que, embora even
tualmente possa ocorrer, certamente é exceção para
cuja resolução a legislação processual penal já prevê
soluções adequadas, ao elencar as hipóteses de sus
peição ou impedimento do juiz do processo.

Por último, cumpre anotar que o Supremo
Tribunal Federal já teve oportunidade de apreciar
a tese que sustenta o anteprojeto, consignando
claramente que não há qualquer ofensa ao texto
constitucional, e, portanto, ao modelo acusatório
por ele albergado, na previsão de que o magistrado
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que atuou na fase do inquérito seja o mesmo que
realizará a instrução e o julgamento do processo.

Por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus 92893/ES4, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, o plenário daquela Corte acom
panhou por unanimidade o voto do relator
para decidir que, em não havendo nosso siste
ma processual penal adotado o instituto dojui
zado de instrução, no qual o magistrado exerce
atividades típicas de polícia judiciária, não ha
veria porque considerar inconstitucional o art.
75 do Código de Processo Penal, que adota a
regra da prevenção para a ação penal do magis
trado que tiver autorizado diligências antes da
denúncia ou da queixa.

Em seu voto condutor, o Ministro Ricardo
Lewandowski anota que «... quando o magistrado
preside o inquérito, apenas atua como um admi
nistrador, um supervisor, um coordenador, no

~ PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR-

PUS. PRESIDÊNCIA DE INQUÉRITO. IMPEDI
MENTO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA.
ART. 255 do CPP. ROL TAXATIVO . PRECEDEN
TES. JUIZADO DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊN
dA. INCOMPATIBILIDADE DO ART. 75 DO
CPP COM A CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1 As hipoteses de impedi
mento elencadas no art. 252 do Codigo de Processo
Penal constituem um numerus clausus. II - Não é
possível, pois, interpretar-se extensivamente os seus
incisos 1 e II de modo a entender que o juiz que atua
em fase pré-processual desempenha funções equiva
lentes ao de um delegado de polícia ou membro do
Ministério Público. Precedentes. III - Não se adotou,
no Brasil, o instituto acolhido por outros países do
juizado de instrução, no qual o magistrado exerce,
grosso modo, as competências da polícia judiciária.
IV - O juiz, ao presidir o inquérito, apenas atua como
um administrador, um supervisor, não exteriorizan
do qualquer juízo de valor sobre fatos ou questões
de direito que o impeça de atuar com imparcialidade
no curso da ação penal. V O art. 75 do CPP, que
adotou a regra da prevençao da ação penal do ma
gistrado que tiver autorizado diligências antes da de
núncia ou da queixa não viola nenhum dispositivo
constitucional. VI - Ordem denegada.

(HC 92893, Relator(a): Mm. RICARDO LEWAN
DOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008,
DJe 236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008
EMENT VOL-02345-01 PP-001 18).

que concerne à montagem do acervo probatório
e às providências acautelatórias, agindo sempre
por provocação, jamais de ofício. Não exteriori
za qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das
questões de direito, emergentes nesta fase prelimi
nar, que o impeça de atuar com imparcialidade no
curso da ação penaL” (sublinhei)

Dada à relevância do tema e a pertinência
das suas observações, cumpre também transcre
ver trecho do voto do Ministro Marco Aurélio,
proferido durante o julgamento deste mesmo
Habeas Corpus:

Presidente, não podemos, com a devida
vênia, presumir o excepcional; presumir
que aquele não é o caso de o juiz investi
gar que capitaneou o inquerito fica com
prometido com os elementos nesse levan
tados a ponto de não poder relatar a ação
penal proposta pelo Ministério Público.
Ao contrário, presumo que, tendo conheci
mento do que registro como embrionário,
considerada a ação penal, está em situação
mais favorá vel para atuar como relator da
causa ou como juiz da causa. Não cabe pre
sumir o excepcional. E assim tem sido nas
ações que correm na primeira instância,
na segunda instância, nos tribunais supe
riores e também no Supremo. Não pode
mos, Presidente, mediante ato de vontade,
interpretando o ordenamento jurídico
como ele se contem, chegar à criação de
um verdadeiro sistema. Prevalece a con
centração. E distingo a situação concreta
em que o juiz abandona a postura eqüidis
tante, vindo a investigar — não é o caso de
determinar ato de constrição no inquérito
-, da situação em que determina esse ato
de constrição.” (sublinhei)

Por último, convém mencionar que o ins
tituto, tal como desenhado no anteprojeto, não
é unanimidade nem mesmo na Comissão que
o elaborou. Em entrevista para a Revista do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
PACEELI DE OLIVEIRA teceu as seguintes
consideraçoes sobre o juiz das garantias, que

Entrevista de Eugênio Pacelli de Oliveira, Revista do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Núme
ro 5, Ano 22, Maio 2010, p. 20.

emonstram claramente que sua existência não
essencial para a caracterização de um modelo

cusatório coerente com o texto constitucional:

Embora haja semelhanças, no que toca à

função eminentemente jurisdicional do
juizado de instrução francês, o nosso juiz
das garantias, ao contrário daquele, não
exercerá função investigativa. E também
por isso, segundo me parece, não haveria
necessidade da fixação da regra de impe
dimento do juiz da investigação para o
juiz do processo. No nosso modelo o juiz
jamais exercerá função investigativa. A
regra do impedimento, nesse passo, que
brou um pouco a lógica dos modelos acu
satórios com este perfil.

Da crítica ao texto do Anteprojeto

Sem embargo da crítica feita acerca da própria
previsão do instituto do juiz das garantias no ante
projeto de reforma do Código de Processo Penal,
cumpre agora interpretar o texto que forma o Ca
pítulo II do Título II do mencionado anteprojeto.

Uma primeira leitura, a nosso juízo, é sufi
ciente para que se observem vários problemas
no instituto tal como previsto, o que passaremos
buscar demonstrar.

De início, cumpre anotar que, mesmo a se
admitir o acolhimento do instituto do juiz das
garantias em nossa legislação processual penal,
várias das medidas previstas pelo art. 15 do an
teprojeto que, nos termos do seu art. 17, impe
diriam o magistrado de receber a denúncia e
funcionar na instrução do processo, na verdade
não têm a gravidade apontada como suficiente
pela própria comissão para supostamente com
prometer a sua imparcialidade.

A título de exemplo, o mero recebimento
de comunicação de prisão (art. 15, 1), mesmo
acolhendo-se a tese que sustenta o instituto pro
posto pela comissão, não tem o condão de in
fluir na imparcialidade do magistrado a ponto
de impedir o seu funcionamento no processo.
Basta imaginar que esta situação pode ocor
rer com um magistrado no plantão judiciário,
redistribuindo-se depois o processo para outro
juiz competente segundo as normas de organi
zação judiciária, para antevermos o excesso da

previsão, a qual apenas vai gerar o impedimento
de um maior número de magistrados, o que em
algumas Subseções da Justiça Federal e Comar
cas da Justiça Estadual pode ser um problema
em razão do pequeno número de magistrados.
Este, aliás, é tema que também será objeto de
análise mais aprofundada adiante.

Tampouco vejo configurado este compro
metimento com as provas, sempre a se admitir
a premissa que sustenta a criação do instituto,
nas hipóteses descritas no art. 15,111,1V e IX, do
anteprojeto, de modo que estas situações pode
riam ter sido objeto de ressalva no art. 17 para o
fim de não gerar o impedimento do magistrado.
Na hipótese descrita no art. 15, IX, inclusive, ha
uma inconsistência lógica, pois o trancamento
do inquérito impediria, por óbvio, o ofereci
mento da denúncia. A outra exegese possível
seria o impedimento do juiz que não determina
este trancamento, mas ela nos parece imprópria
porque então qualquer inquérito que tramitasse
regularmente daria ensejo a este debate, o que
não parece ser o fim da norma. Reputo também
inconveniente a norma aberta inserida no art.
15, XIV, a qual poderá proporcionar interminá
veis controvérsias judiciais sobre a competência
do magistrado que atuar na instrução do proces
so, sendo mais racional tornar numerus clausus
o rol de situações que geram o impedimento
previsto no art. 17 do anteprojeto.

A leitura dos arts. 16 e 17 do anteprojeto per
mite também antever que a competência dojui
das garantias cessa com a propositura da ação
penal, e que o magistrado que desempenhar esta
função ficará impedido de atuar no processo. De
outro lado, os paragrafos do mesmo art. 16 pre
vêem a possibilidade de o denominado juiz do
processo decidir questões pendentes ou reexa
minar a necessidade das medidas cautelares em
curso proferidas pelo juiz das garantias. Obser
ve-se que a competência deste magistrado é am
pla, no sentido de que não há qualquer previsão
no anteprojeto no sentido de que, decidindo ele
próprio acerca de alguma medida que porven
tura restrinja o exercício de direitos e garantias
fundamentais (v.g. interceptação telefôni
prisão preventiva), esteja o mesmo afa
processo. Pelo contrário, a norma inserta no ca
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put do art. 16 é muito clara no sentido de que
a competência do juiz das garantias cessa com
a propositura da ação penal, valendo notar que
nem mesmo por meio de interpretação siste
mática há como sustentar eventual tese de que
então um terceiro magistrado teria que atuar no
processo nesta hipótese, até porque o art. 16, §
i°, é claro ao estabelecer que as questões penden
tes serão decididas pelo juiz do processo.

No ponto, há que se fazer uma severa crítica
ao anteprojeto. Se o que se pretende com o insti
tuto do juiz das garantias é manter o distancia
mento do magistrado que vai julgar o processo
dos elementos probatórios que embasaram a
acusação formulada, tal como justificado na ex
posição de motivos do anteprojeto, sob qual jus
tificativa se permite que o juiz do processo possa
também deferir o mesmo tipo de medida constri
tiva sem que sua imparcialidade esteja igualmente
comprometida? O juiz que eventualmente defere
um pedido de interceptação telefônica ou de pri
são preventiva no curso do processo não estaria,
sob a mesma concepção garantista que inspirou
o anteprojeto, igualmente impedido de examinar
o mérito da acusação, porque vinculado aos ele
mentos probatórios produzidos por sua decisão?

A nosso ver, e sempre a se admitir o fun
damento que amparou a criação do instituto, o
que deixamos claro não corroborar, igualmente
estaria prejudicado o distanciamento do magis
trado que defere medida constritiva de direitos
e garantias fundamentais no curso do processo,
pois de certo modo ele supostamente se vincu
lana na sentença a justificar suas decisões ante
riores, ao invés de atuar com a imparcialidade
que seria de se esperar. Todavia, o anteprojeto,
de modo incoerente, não caracteriza tal situação
como causa de impedimento do magistrado.

Não há, registre-se, outro modo como en
tender este “distanciamento” a que alude a ex
posição de motivos do anteprojeto senão como
esta suposta tendência do magistrado de cor
roborar suas decisões anteriores na fase de in
vestigação. Mas como tivemos oportunidade de
afirmar antes, a imparcialidade do magistrado
não pode de modo algum ser vista sob este enfo
que, que é ofensivo à magistratura e torna, como
bem pontuou o Ministro Marco Aurélio, uma

presunção o que é fato excepcional. A incoe
rência ora demonstrada do sistema normativo
proposto apenas revela, no ponto, o quanto é
injustificável supor como regra esta quebra da
imparcialidade do magistrado.

Ainda sobre os arts. 16 e 17, cumpre desta
car que não há qualquer previsão que permita
inferir que o instituto do juiz das garantias seja
aplicável em sede de Tribunais, naqueles proces
sos em que seja originaria a competencia para o
julgamento de uma infração penal. Não há como
se impor sequer por analogia eventual impedi
mento do relator ou da turma de julgadores, seja
porque nao há similitude suficiente entre o jul
gamento monocrático e a apreciaçao por órgão
colegiado, seja porque regras de competência
têm de ser explicitamente estabelecidas.

Ora, no caso não há meio termo: ou os di
reitos e garantias individuais das pessoas que
detém prerrogativa de foro são negligenciáveis
a ponto de carecerem de um juiz das garantias,
o que por certo não se coaduna com o escopo
garantista do anteprojeto, ou entao o suposto
problema da perda do “distanciamento” do ma
gistrado em relação aos elementos de convicção
colhidos, com o conseqüente comprometimen
to de sua imparcialidade, somente teria o condão
de ocorrer no âmbito da magistratura de 1” ins
tância; os juizes de primeiro grau não teríamos,
portanto, o mesmo preparo ético, intelectual e
jurídico para atuar com discernimento e sem
perda de nossa imparcialidade. A nosso sentir,
a não previsão da aplicação do instituto nos
Tribunais apenas evidencia o componente ide
ológico que apontamos acima ter influenciado
a sua criação, ainda que de forma não explicita
mente assumida pela comissão que formulou o
anteprojeto; aliás, nem poderia fazê-lo.

Uma implicação de ordem prática decor
rente da criação do instituto do juiz das garan
tias diz respeito às dificuldades estruturais que
surgirão para que o instituto seja aplicado. Esta
questão é superficialmente abordada no art. 18
do anteprojeto, que laconicamente apenas esta
belece que ojuiz das garantias “... será designado
conforme as normas de organização judiciária
da União, dos Estados e do Distrito Federal.”

Ora, não há como olvidar o fato de que o
Brasil e um país de dimensões continentais,
em que inumeras comarcas sequer conseguem
ter regularmente um magistrado em atuação,
quanto mais dois para que um seja o juiz dasga
rantias e outro o juiz do processo. A efetividade
na aplicaçao da lei penal sem dúvida ficará so
bremaneira dificultada se, por exemplo, os autos
de um processo que tramita em dada comarca
tiverem de ser continuamente remetidos para
a comarca vizinha, dado que a tendência é que
o magistrado com jurisdição na comarca origi
nalmente competente para o julgamento passe
a atuar como o juiz das garantias. Perplexida
des de ordem semelhante também são passíveis
de surgirem no que diz respeito à realização de
audiências, por exemplo. Não me parece corre
to conceber o Código de Processo Penal tendo
em mente apenas a realidade das grandes me
trópoles, isto sem embargo de nelas próprias a
simples aplicação do instituto também possa ser
causa de mora processual.

A constitucionalidade do juiz das garantias
em face do princípio do juiz natural

A última grande questão que nos parece
levante abordar a propósito do instituto do
i das garantias diz respeito à conexão entre
mesmo e o princípio do juiz natural.

O princípio do juiz natural, em sua con
cepção mais usual, assenta-se na vedação da
existência de tribunal de exceção, assim como
na necessidade de que os magistrados tenham
sua competencia estabelecida legalmente em
momento preexistente à conduta delituosa im
putada ao acusado. A propósito do tema, cum
pre novamente citar FERRAJOLI6, para quem
“A garantia do “juiz natural” indica essa nor
malidade da ordem das competências no juízo,
pré-constituída pela lei, entendido por compe
tência o “limite da jurisdição” de que qualquer
juiz é titular. Ela significa, precisamente, três
coisas diferentes, ainda que entre si conexas: a
necessidade de que o juiz seja pré-constituído
pela lei e não constituído post factum; a impos

Ob. cit., p. 543.

sibilidade de derrogação e a indisponibilidade
das competências; a proibição de juízes extra
ordinários e especiais.”

Pois bem: há que se atentar para um peri
goso meio de manipulação na escolha do juiz de
garantias e do juiz do processo que decorre da
sistemática legal que o anteprojeto visa a insti
tuir. Ocorre que nada impede, por exemplo, que
um órgão do Ministério Público, sabedor da
existência de um perfil mais rigoroso na aplica
çâo da lei penal de um magistrado e menos ri
goroso por parte de outro, aguarde o momento
correto (v.g. as férias regulamentares de um dos
magistrados) para solicitar ao outro magistrado
diligência que o tornaria impedido de atuar no
feito como juiz do processo. Ora, salvo melhor
juízo, semelhante estratagema caracterizaria evi
dente manipulação das regras de processo penal
para a escolha de magistrado que tenha perfil
jurisdicional do interesse do órgão de acusação,
o que não poderia ser permitido por ofensa ao
princípio do juiz natural.

A propósito, cumpre novamente mencionar
FERRAJOLI, que ao mencionar os critérios de
matéria e de território para a predeterminação do
juiz natural, aponta uma fundamental preocupação
que, a nosso juízo, guarda viva semelhança com a
situação hipotética acima descrita, a demonstrar o
potencial ofensivo ao princípio constitucional do
juiz natural que encerra o instituto do juiz das ga
rantias, tal como previsto no anteprojeto:

O critério da materia, se e inevitavel e certo
quando discrimina grandes divisoes disci
plinares civil, penal, ou ainda comercial,
falimentar e outras —, e mais injustificado
e incerto quando diferencia competências
com base na gravidade dos delitos ou com
base na quantidade da pena: de fato, uma
tal diferenciação, enquanto arrisca favore
cer a formação de hierarquias impróprias
entre os órgãos judiciários e osjuízes que os
compõem, pode, com base em sua natureza
de discussão, permitir à acusação escolher o
juiz competente aumentando ou atenuando
as imputações. (sublinhei)

‘Ob. cit., p. 546.
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Proposta de lege ferenda

Por último, e em que pese a crítica negativa
ora feita ao anteprojeto quanto à própria criação
do instituto do juiz das garantias, há que se fazer
uma proposição de legeferenda que, ao menos,
atenuará os sérios óbices acima apontados sobre
o instituto tal como proposto, caso se entenda
por sua manutenção no corpo do anteprojeto de
reforma do Código de Processo Penal.

A nosso sentir, uma importante modifica
ção no sistema normativo desenhado no ante
projeto seria a de instituir um juiz das garantias
que teria competência apenas para uma única
providência processual: a decisão acerca do re
cebimento ou não da denúncia.

A se acatar esta sugestão, os autos teriam de
ser remetidos para outro magistrado apenas em
um momento processual, o que certamente se
ria de enorme valia nas comarcas do interior em
que há sérios problemas estruturais antes apon
tados, minorando em muito o prejuízo à efetivi
dade da prestação da jurisdição penal.

De outro lado, atenuar se-ia o sério óbice ao
desarrazoado pressuposto que arrimou o ante
projeto, qual seja, o da necessidade de manter o
distanciamento do magistrado em relação aos ele
mentos de prova colhidos na fase de investigação
e que seriam destinados à formação da convicção
do Ministério Público. O excepcional deixaria de
ser tomado como presunção, de modo que o juiz
que até o momento funcionou no processo teria
competência para julgá-lo. Todavia, os elementos
de prova obtidos anteriormente mediante autori
zação judicial passariam, por ocasião do recebi
mento da denúncia, pelo crivo de outro magistra
do, de modo a sanar qualquer dúvida porventura
existente sobre o respeito aos direitos e garantias
individuais do acusado, pois o reconhecimento
da existência de indícios de autoria e materiali
dade seria feito por magistrado que não atuou no
processo até aquele instante.

Evidentemente o instituto teria também de
ser previsto para ser aplicado nos processos penais
da competência originária de todos os Tribunais,
pois é inaceitável, sob qualquer enfoque jurídico
ou ético, que o mesmo seja aplicado apenas nos
processos que se iniciam no primeiro grau.

Bibliografia

PACCELI DE OLIVEIRA, Eugênio. Curso de Proces
so Penal. li. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garan
tismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010.

Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, Número 5, Ano 22, Maio 2010.

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

Exposição de Motivos da Comissão de reforma do
Código de Processo Penal

Introdução

O Direito Processual Penal, na lição de José
ederico Marques, é “o conjunto de princípios e

normas que regulam a aplicação jurisdicional do
Direito Penal, bem como as atividades persecu
tórias da Polícia Judiciária, e a estruturação dos
órgãos da função jurisdicional e respectivos auxi
liares”. Não está o Estado, assim, livre de limita
ções para que exercite regularmente a persecutio
criminis. Uma das principais limitações consiste
na vedação de uso das provas ilícitas prevista na
Constituição Federal ao estabelecer que são inad
missíveis, no processo as provas obtidas por meios
ilícitos (art. 5°, LVI). E qual seria o alcance da ex
pressão “provas obtidas por meios ilícitos”?

2 Classificação doutrinária das provas
ilícitas

Doutrinariamente, as provas ilícitas são
conceituadas como aquelas que violam direitos
reconhecidos às pessoas, enquanto as provas ile
gítimas são aquelas que violam normas de direito
processual penal. Nesse sentido ensinam Grino
ver, Gomes Filho e Fernandes’: “ No campo das
proibições da prova, a tônica é dada pela natureza
processual ou substancial da vedação: a proibição
tem natureza exclusivamente processual quando
for colocada em função de interesses atinentes à
lógica e à finalidade do processo; tem, pelo con
rario, natureza substancial quando, embora ser-
indo imediatamente também a interesses pro
essuais, é colocada essencialmente em função

dos direitos que o ordenamento reconhece aos
ndivíduos, independentemente do processo.”

Com entendimento análogo, Guilherme de
ouza Nucci divide provas ilícitas em a) ilegais,

As Nulidades do Processo Penal, 11’ Edição, Editora
Revista dos Tribunais.
Provas no Processo Penal ,Editora Revistas dos Tribu
nais, 2009,2’ tiragem, p. 31.

Juiz federal substituto Paulo Cesar Lopes

quando há violação de norma penal; b) ilegíti
mas, quando a violação se volta à norma proces
sual penal. Considera aquele autor, que as duas
espécies formam o gênero provas ilícitas.

Há, ainda, autores que lembram a possibiida
de de uma terceira espécie, de natureza mista, que
a um só tempo seriam ilícitas e ilegítimas, como
Denilson Feitoza Pacheco3, por exemplo, afir
ma que tais provas violariam simultaneamente a
norma de direito material e processual, como por
exemplo, a realização de busca e apreensão por um
delegado de polícia com violação de domicilio, sem
mandado judicial e sem flagrante delito. No caso,
há violação de norma penal, pois a conduta é pre
vista como crime comum de abuso de autoridade
(Lei n°4.898/1965, art. 3°, b), bem como de norma
processual, que estabelece os requisitos para reali
zação de busca e apreensão domiciiares (art. 240 a
250 do CPP c/c art. 50, xJ, CR).”

Vale destacar que o tema das provas ilícitas
praticamente foi inaugurado com a Constitui
ção Federal (art. 50, LVI), uma vez que o Código
de Processo Penal de 1941 apenas fez uma única
referência indireta no seu art. 233, relativamente
às cartas particulares:

Art. 233. As cartas particulares, intercep
tadas ou obtidas por meios criminosos,
não serão admitidas em juízo.

Houve tentativas de dar tratamento infra
constitucional à matéria. O Projeto de Lei n°
4205/200 1, resultado do trabalho da comissão
instituída para elaboração de anteprojeto de re
forma do Código de Processo Penal, presidida
por Ada Pellegrini Grinover, definiu provas ilí
citas como “as obtidas em violação a princípios
ou normas constitucionais”. Neste caso, não ha
veria diferença entre as normas constitucionais

PACHECO, Denilson Feitoza Pacheco. Direito Pro
cessual Penal. Teoria, Crítica e Práxis. 4’ Edição. Edi
tora Impetus. 2006. p. 812.

Limitação à teoria dos frutos da árvore envenenada
e o art. 157 do Código de Processo Penal
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de natureza processual e aquelas de natureza
material, para fins daquela classificação ante
riormente referida.

Somente no ano de 2008, porém, após 20 anos
da atual Constituição, é que o legislador passou a
regulamentar a matéria em âmbito infraconsti
tucional, ao estabelecer nova redação ao art. 157
do Código de Processo Penal, por intermédio da
Lei n° 11.690/2008. Como é possível observar, a
seguir, não foi prestigiado o conceito originaria-
mente previsto no Projeto de Lei 4205/2001, pas
sando aquele artigo a ter a seguinte redação:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser
desentranhadas do processo, as provas ilí
citas, assim entendidas as obtidas em viola
ção a normas constitucionais ou legais.

i~ São também inadmissíveis as provas
derivadas das ilícitas, salvo quando não evi
denciado o nexo de causalidade entre umas
e outras, ou quando as derivadas puderem
ser obtidas por uma fonte independente
das primeiras.

§ 2~ Considera-se fonte independente
aquela que por si só, seguindo os trâmites
típicos e de praxe, próprios da investigação
ou instrução criminal, seria capaz de con
duzir ao fato objeto da prova.

§ 3 Preclusa a decisão de desentranha
mento da prova declarada inadmissível,
esta será inutilizada por decisão judicial, fa
cultado às partes acompanhar o incidente

A redação contida no caput do artigo 157
acima transcrito mereceu profundas críticas por
parte da doutrina. Grinover, Gomes Filho e Fer
nandes afirmam que:

Não parece ter sido a melhor a opção da
Lei 11.690/2008, ao definir a prova ilí
cita como aquela «obtida em violação a
normas constitucionais ou legais” (nova
redação do art. 157 CPP). A falta de dis
tinção entre a infringência da lei material
ou processual pode levar a equívocos e
confusões, fazendo crer, por exemplo, que
a violação de regras processuais implica
ilicitude da prova e, em consequência, o
seu desentranhamento do processo. O
não cumprimento da lei processual leva
à nulidade do ato de formação da prova e

impõe a sua renovação nos termos art.
573, caput, do CPP.

A crítica procede. As provas realizadas com
infringência a norma processual encontra trata
mento adequado e suficiente na teoria das nuli
dades, com a sanção que lhe é própria, ou seja,
o reconhecimento de sua ineficácia e a conse
quente repetição, não havendo necessidade de
reconhecê las como ilícitas.

Melhor seria que o reconhecimento da ilici
tude de provas estivesse vinculada às garantias
de inviolabilidades dos direitos fundamentais da
pessoa, previstas no art. 5° Constituição Federal,
como previsto no Projeto de Lei n° 4205/2001:
proteção do homem contra a tortura ou trata
mento desumano ou degradante (mc. III) In
violabilidade da intimidade, da vida privada da
honra, da imagem (mc. X), inviolabilidad do
domicílio (mc. XI), inviolabilidade do sigilo das
comunicações em geral e dos dados (XII), invio
labilidade da integridade física e moral do preso
(mc. XLIX); inviolabilidade do direito ao silên
cio - Nemo teneter se detegere - ou da proteção
contra a autoincriminação (mc. LXIII).

Ao estabelecer o § 1° do art 157 que são
também inadmissíveis as provas derivadas das
ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo
de causalidade entre umas e outras, ou quan
do as derivadas puderem ser obtidas por uma
fonte independente das primeiras, pretendeu o
legislador incorporar ao direito processual pá
trio a conhecida doutrina dos frutos da árvore
envenenada (fruits of poisonous tree), que teve
origem no direito norte americano. Esta teoria
foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal no jul
gamento do HC 69.912, de 1994, considerado o
leading case sobre a matéria, restando o acórdão
assim ementado:

Prova ilícita: escuta telefônica median
te autorização judicial: afirmação pela
maioria da exigência de lei, até agora não
editada, para que, “nas hipóteses e na for
ma” por ela estabelecidas, possa o juiz, nos
termos do art. 50, XII, da Constituição,
autorizar a interceptação de comunicação
telefônica para fins de investigação crimi
nal; não obstante, indeferimento inicial
do habeas corpus pela soma dos votos, no

total de seis, que, ou recusaram a tese da
contaminação das provas decorrentes da
escuta telefônica, indevidamente autoriza
da, ou entenderam ser impossível, na via
processual do habeas corpus, verificar a
existência de provas livres da contamina
ção e suficientes a sustentar a condenação
questionada; nulidade da primeira deci
são, dada a participação decisiva, no julga
mento, de ministro impedido (MS 21.750,
24.11.93, Velloso); consequente renovaçao
do julgamento, no qual se deferiu a ordem
pela prevalência dos cinco votos vencidos
no anterior, no sentido de que a ilicitude
da interceptação telefônica a falta de lei
que, nos termos constitucionais, venha a
discipliná la e viabilizá la contaminou,
no caso, as demais provas, todas oriundas,
direta ou indiretamente, das informações
obtidas na escuta (fruits of the poisonous
tree), nas quais se fundou a condenação do
paciente. (l-IC 69912 segundo, Relator(a):
Mi SEPCJLVEDA PERTENCE, Tribunal
Pleno, julgado em 16/12/1993, DJ 25-03-
1994 PP 06012 EMENT VOL-01738-01
PP-OOI12RTJVOL 00155 O2PP 00508)

Adotou, assim, o Supremo Tribunal Federal,
a teoria das denominadas provas ilícitas por deri
vação, ou seja, as provas que observadas isolada
mente são lícitas, mas que foram obtidas por in
termédio de informação ilícita. A partir da nova
redação do art. 157 do CPP, fica patente o acolhi
mento pelo legislador pátrio daquela orientação.

3 Das limitações à teoria dos frutos da
árvore envenenada (fruits ofpoisonous
tree doctrine)

A doutrina estrangeira, principalmente a
norte-americana, excepciona a vedação das
provas derivadas da ilícita em determinadas
situações: ‘quando a conexão entre umas e
outra é tênue, de modo a não se colocarem a
primária e as secundárias como causa e efei
to; ou, ainda, quando as provas derivadas das
ilícita poderiam de qualquer modo ser desco
bertas por outra maneira. No primeiro caso,
a doutrina foi cunhada com o independent
source, e no segundo, de inevitable Discovery.
(GRINOVER, SCARANCE e MAGALHÃES.

As nulidades no Processo Penal, lia Edição.
São Paulo: RT 2009.)

Denilson Feitoza Pacheco4 faz referência
aos leading cases das respectivas doutrinas
acima citadas:

Quanto à aplicação da doutrina ou limita
ção da fonte independente (“independente
source” Iimitation), num caso (Bynum v.
U.S, 1960), inicialmente a corte excluiu
a identificação dactiloscópica que havia
sido feita durante a prisão ilegal do ‘acu
sado’ Bynum. Quando este foi novamente
“processado”, o “governo” utilizou um an
tigo conjunto de planilhas dactiloscópicas
de Bynum que se encontrava nos arquivos
do FBI e que correspondiam às impressões
digitais encontradas no local do crime.
Como a polícia tinha razão para verificar
as antigas planilhas de Bynum indepen
dentemente da prisão ilegal e como as im
pressões digitais de tais planilhas tinham
sido colhidas anteriormente sem qualquer
relação com o roubo investigado dessa
vez, as antigas planilhas foram admitidas
como uma prova obtida independente
mente, de maneira alguma relacionada à
prisão ilegal

Ainda como limitação à doutrina dos
frutos da árvore venenosa, a doutrina
ou limitação da descoberta inevitável
(“inevitable Discovery” limitation) foi apli
cada num caso (Nis v. Williams — Willias
II, 1984) em que uma declaração obtida ile
galmente do ‘acusado’ revelou o paradeiro
do corpo da vítima de homicídio numa
vala de beira de estrada, mas um grupo
de duzentos voluntários já estava procu
rando pelo cadáver conforme um plano
desenvolvido cuidadosamente, que even
tualmente teria abrangido o lugar onde o
corpo foi encontrado. A Suprema Corte
entendeu que a “doutrina dos frutos” não
impediria a admissão de prova derivada
de uma violação constitucional, se tal pro
va teria sido descoberta “inevitavelmente”
por meio de atividades investigatórias líci
tas sem qualquer relação com a violação,

PACHECO, Denilson Feitoza Pacheco. Direito Pro
cessual Penal. Teoria, Crítica e Práxis. 4’ Edição. Edi
tora Impetus. 2006. p. 816 e seguintes.
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bem como que a “descoberta inevitável”
não envolve elementos especulativos, mas
concentra se em fatos históricos demons
trados capazes de pronta verificação.

Aquele autor ainda faz uma remissão a
uma terceira teoria, menos conhecida na dou
trina, a limitação da contaminação expurgada
(“purged taint” limitation) ou da conexão ate
nuada (“attenuated connection” limita tion). No
caso WongSun v. U.S (1963), policiais da “dele
gacia de entorpecentes” entraram num domicí
lio sem “causa provável” (indícios probatórios
necessários para tal) e prenderam ilegalmente
“A”, o qual quase imediatamente depois, acusou
“B” de ter vendido a droga. Os policiais, em se
guida, prenderam ilegalmente “B”, o qual, por
sua vez implicou “C” que também foi preso ile
galmente. Vários dias mais tarde, depois de “C”
ter sido libertado, “C” voluntariamente confes
sou oralmente aos policiais da delegacia de en
torpecentes, durante seu interrogatório policial.

A Suprema Corte excluía a apreensão da
droga encontrada com “B” e as declarações de
“B”, por terem sido “frutos” da entrada ilegal na
sua casa e da sua prisão ilegal. Entretanto, re
jeitou que a confissão de “C” fosse fruto da sua
prisão ilegal, pois, embora “C” pudesse nunca
ter confessado se ele jamais tivesse sido preso
ilegalmente, sua ação voluntária de confessar,
depois de ter sido solto e alertado de seus direi
tos, tinha tornado a conexão entre a prisão e a
declaração tão atenuada que a “nódoa” da ilega
lidade tinha se dissipado.”

O próprio Supremo Tribunal Federal já teve
oportunidade de julgar um caso bastante emble
mático que se aproxima desta última teoria, que
também poderia ser denominada de “desconta
minação da prova ilícita”. Este é pensamento de
Luiz Flávio Gomes, ao exemplificar “que na con
taminação expurgada o agente confessa mediante
tortura e indica seu co-autor, que também con
fessa. Essa segunda prova é ilícita por derivação
e não vale. Dias depois o co-autor, na presença
de seu advogado, delibera confessar livremente o
delito perante o juiz. A contaminação precedente
fica expurgada. A nova confissão, feita na presen
ça de advogado, possui valor jurídico. Ou seja:
expurga a contaminação precedente. Nisso reside

a teoria da contaminação expurgada, que não foi
acolhida expressamente pelo CPP brasileiro, mas
e razoável. Cuida-se, pois, de teoria que pode ser
admitida pelos juízes e tribunais brasileiros.”

De fato, o Supremo Tribunal Federal já se
utilizou de tal teoria sem, no entanto, fazer uso
de qualquer nomenclatura por ocasião do jul
gamento do HC 74197~, no ano de 1996. O im
petrante buscava anular sentença condenatória
alegando que estava baseada em prova ilícita,
consistente na indevida violação do seu sigilo
bancário que, porém, foi utilizado posterior-
mente na realização de sua própria defesa. Esta
teoria poderia facilmente receber o nome de te
oria da descontaminação da prova ilícita.

Na ocasião o Ministro Relator Francisco Re
sek assim se manifestou no voto em que proferiu:

Ainda que a instituição bancária não tenha
observado o disposto no §1° do art. 38 da
Lei 4.595/64, para liberação das informa
ções sobre a conta corrente do paciente,
nem por isso tal prova há de ser tida como
ilícita. É que o réu, em sua defesa, nenhuma
objeção fez à forma como foram obtidos os
esclarecimentos e extratos fornecidos pelo
banco, tanto assim que não negou o depó
sito dos cheques da municipalidade em sua
conta particular, alegando que adiantara,
com seu próprio dinheiro, o repasse de ver
bas oficiais para clubes de futebol. Declarou
que estava simplesmente se ressarcindo
desse adiantamento.
Só agora, após a recusa dessa defesa pelo
Tribunal de Justiça, é que vem a ser susci
tada a tese da ilicitude da prova; compor
tamento que se evidencia incompatível

HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNI

CIPAL. ARTIGO l°-I DO DECRETO-LEI 2s01/67.
CONDENAÇÃO. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. A quebra do si
gilo bancário não observado o disposto no artigo
3841° da Lei 4.595/64 - não se traduz em prova ilí
cita se o réu, corroborando as informações prestadas
pela instituição bancária, utiliza-as para sustentar sua
defesa. Ordem denegada.(HC 74197, Relator(a): Mm.
FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em
26/11/1996, DJ 25-04-1997 PP-15200 EMENT VOL
01866-03 PP 00574)

com a linha defensiva que nunca negara o
endosso e o depósito dos cheques e, por
tanto, tacitamente abrira mão do sigilo
bancário: venire contra factum proprium

Esta teoria não foi prevista na redação do art.
57 do atual Código de Processo Penal, e nem se
contra prevista no novo projeto de lei do Senado.

4 Do tratamento dado ao tema pelo
Projeto de Lei do Senado n° 156 de
2009

Como se pode ver da redação do art. 157 do
CPP, parece que o legislador fez uma interpreta
ção autêntica do que seria a teoria da fonte inde
pendente que não se compatibiliza com o con
ceito original. A redação do 5 2° do art. 157 foi
criticada por Grinover, Gomes Filho e Scarance:
“Ao dizer que ‘considera se fonte independente
aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos
e de praxe, próprios da investigação ou instrução
criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto
da prova,’ a disposição abre as portas para que,
sob este fundamento, toda e qualquer prova de
rivada de outra ilícita venha a ser convalidada.
Parece ter havido aqui uma confusão do legis
lador entre as exceções da fonte independente e
da descoberta inevitável.”

Tais críticas merecem ser reiteradas no que
se refere ao art. 164 do Projeto de Lei do Senado
n° 156 de 2009, que repete a atual redação do art.
157 do Código de Processo Penal. As exceções à
aplicação da teoria das provas ilicitas por deri
vação, ao meu sentir, prescinde de enumeração
taxativa da lei, devendo deixar-se ao julgador
a tarefa de verificar a sua ocorrência nos casos
concretos e verificar a compatibilidade da prova
com os ditames constitucionais.

Finalmente, observa-se que tanto a atu
al redação do art. 157 quando a do art 164 do
Projeto de Lei acima mencionado, ignoram por
completo a polêmica doutrinária sobre a possi
bilidade de a prova ilícita ser utilizada em favor
do réu. Sobre o tema, ensina Antonio Scarance

Fernandes6 que deve ser utilizada a teoria da
proporcionalidade, com o objetivo de evitar a
aplicação muito rígida do mc. LVI do art. 5°
quando a ofensa a determinada vedação cons
titucional é feita para a proteção de valor maior
também garantido pela Constituição. Em se
guida o autor registra o seguinte exemplo:

Em outra situação, o réu obteve prova ilí
cita mediante interceptação telefônica não
autorizada, em contradição, portanto, a
Constituição Federal e, agora, à Lei 9.296, de
24.07.1996, mas é o único meio de que dis
põe para provar a sua inocência.
Seria inaceitável que o acusado fosse con
denado apenas porque a demonstração
de sua inocência só põde ser realizada
por meio de prova obtida de forma ilícita.
(...) São ocorrências como estas que im
pulsionam a doutrina e a jurisprudência
a admitir exceções à regra constitucional
quando, no caso, outro valor fundamen
tal mereça ser protegido, valor que, por si,
se apresente mais relevante do que o bem
atingido com a obtenção da prova. (...) Em
suma, a norma constitucional que veda
a utilização no processo de prova obtida
por meio ilícito deve ser analisada à luz do
princípio da proporcionalidade, deven
do o juiz, em cada caso, sopesar se outra
norma, também constitucional, de ordem
processual ou material, não supera em va
lor aquela que estaria sendo violada.

5 Conclusão

Diante da problemática envolvendo o con
ceito de provas ilícitas, seja no âmbito doutri
nário e jurisprudencial, e agora, pela própria lei,
que definiu o conceito de provas ilícitas, de pro
vas ilícitas por derivação e estabeleceu exceções a
esta última teoria, parece-me correto continuar a
buscar o fundamento de validade das provas na
própria constituição, havendo razoáveis teorias,
que não obstante a ausência do texto legal, não
se mostram incompatíveis com uma interpreta
ção constitucional válida. Enfim, não é a ausência

Processo Penal Constitucional. Editora Revistas dos
Tribunais. & edição. 2010. p. 84.

non valet...
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desta ou daquela teoria que impedirá o julgador
de analisar a prova à luz da Constituição, não po
dendo a lei diminuir o seu alcance.

Habeas corpus: um breve histórico
Juiz federal substituto Paulo Ricardo de Souza Cruz
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Introdução

Pode-se que o habeas corpus é provavelmente
o instituto mais importante do Direito Processual
Penal, consistindo, na definição de PAULO RAN
GEL, em ser “remédio jurídico-processual, de ín
dole constitucional, que tem como escopo resguar
dar a liberdade de locomoção, quando ameaçada
ou coarctada por ilegalidade ou abuso de poder”.

Seja ele intensamente utilizado na prática,
como ocorre no Brasil, seja ele pouco utilizado na
prática, como acontece na Inglaterra, seu pais de
origem, ele continua a ser uma das principais ga
rantias do cidadão.

No presente artigo, portanto, faremos um bre
ve exame histórico do instituto.

Surgimento do instituto na Inglaterra

Embora haja quem aponte outros antece
dentes, os contornos do habeas corpus teriam
começado a se esboçar na prática judiciária in
glesa medieval, ainda antes da Magna Carta.

Embora não utilize a expressa habeas cor-
pus, a Magna Carta, imposta pelos barões ingle
ses ao Rei João Sem Terra, em 1215, merece ser
citada, já que este primeiro grande documento
dos direitos do homem estabeleceu que nenhum
homem livre poderia ser preso, nem perder os
seus bens, senão em virtude de um julgamento
por seus pares, de acordo com a lei do lugar.

Embora não exista unanimidade quanto ao
texto da Magna Carta, mesmo porque os originais
da mesma que existem não são idênticos, essa pre
visão viria no seu artigo 39, nos seguintes termos:

Nenhum homem livre será capturado ou
aprisionado ou desapossado ou exilado ou
de outro modo destruído, nem contra ele
iremos ou contra ele mandaremos, salvo
pelo julgamento legal de seus pares ou
pela lei da terra

Essa declaração reclamava instrumentos
para a sua atuação, dentre os quais adquiriu
enorme importância o writ of habeas corpus,
que consistia numa ordem através da qual a cor
te determinava ao detentor a apresentação ime
diata do preso e do caso perante o juizo, para
que se pudesse decidir sobre a legitimidade da
restrição ao direito de liberdade.

No julgamento do habeas corpus, nao se de
terminava se a pessoa era culpada ou inocente,
mas meramente se a sua prisao era legal ou não.

Em 1679, o habeas corpus foi positivado,
quando o parlamento inglês aprovou o Habeas
corpus Act 1679.

Posteriormente, a Inglaterra veio a ter Ha
beascorpusActsem 1803, 1804,1816 e 1862.

Não há sentido em citar aqui os textos dos
mesmos, mas registro que os mesmos podem
ser consultados no The United Kingdom Statute
Law Database (www.statutelaw.gov.uk).

É interessante observar que, na Inglaterra vi
gora o sistema da Soberania do Parlamento, de
forma que o parlamento pode virtualmente tudo,
como sintetizado pelo famoso comentário de
HENRY HERBERT, em 1648, quando membro
da Casa dos Lordes: “Parliament can do anything
but make a man a woman and a woman a man”2.

Consequentemente, em tese, é possível a
suspensão da garantia do habeas corpus e isso
aconteceu algumas vezes durante a história, a
mais recente delas em 1971, quando o governo
britânico prendeu centenas de suspeitos, numa
tentativa de encerrar as atividades do Exército
República Irlandês.

Mais recentemente, quando, após os ataques
terroristas de 11 de setembro de 2001 aconte
ceram nos Estados Unidos, foi aprovado o The
Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001,
que muitos temeram viria a representar um ata
que ao direito de habeas corpus.

‘Tradução livre do latim, de Eduardo Cunha da Costa,
citado por Eduardo Kochenborger Scarparo.

Tradução livre: O parlamento pode tudo, exceto trans
formar o homem em mulher e a mulher em homem.
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Todavia, não chegou a haver a suspensão do
direito de habeas corpus nesse contexto, tendo o
governo negado qualquer intenção de fazê-lo.

Observe-se finalmente que, nos dias de hoje,
na Inglaterra, seu país de origem, o habeas corpus
raramente é utilizado na prática.

Reportagem do sítio da BBC sobre a história
do instituto observa que, “although rarely used
nowadays, it can theoretically be demanded
by anyone who believes they are unlawfully
detained”3.

Todavia, embora pouco utilizado em ter
mos práticos, o instituto continua a ter grande
importância na psique do país, como observa
MICHAEL ZANDERS, citado pela BBC:

1-labeas corpus has a mythical status in the
country’s psyche.
In reality it is no longer of great practical
significance as there are today very few
habeas corpus applications, but it still
represents the fundamental principie that
unlawful detention can be challenged by
immediate access to a judge even by
telephone in the middle of the night.

Habeas corpus nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos da America, o habeas
corpus foi incorporado à própria Constituiçao
de 1787, que foi a primeira Constituição escrita
do mundo e ainda está em vigor.

A Constituição americana, na verdade, não
institui o direito ao writ, mas, pressupondo a
sua existência, veda a sua suspensão, exceto nos
casos de rebelião ou invasão:

Article 1 - The Legislative Branch

Tradução livre: embora raramente utilizado hoje em
dia, teoricamente ele pode ser demandado por qual
quer um que acredite que esteja detido ilegalmente.

4Tradução livre: o habeas corpus tem um status mistico
na psique do pais. Na realidade, ele não tem mais uma
grande importância prática, ja que hoje em da existem
muito poucos pedidos de habeas corpus, mas ela ainda
representa o princípio fundamental de que a detenção
ilegal pode ser combatida pela acesso imediato a um
juiz, mesmo por telefone, no meio da noite.

Section 9 Limits on Congress

The privilege of the Writ of Habeas corpus
shail not be suspended, unless when in Ca
ses of Rebeilion or Invasion the public Safety
may require it.

Apos a Constituição americana, o habeas
corpus foi incluído no Judiciary Act of 1789 que,
aprovado em 24 de setembro de 1789, na P Seção
do Congresso americano, instituiu o Judiciário
Federal americano.

O poder de emitir ordens de habeas corpus
foi estabelecido na seção 14 do Judiciary Act of
1789, que previu que as cortes federais “shall have
power to issue writs ofscire fatias, habeas corpus,
and ali other writs not specially provided for by
statute, which may be necessary for the exercise
of theír respective jurisdictions, and agreeable to
the principies and usages ofLaw”6.

Todavia, durante cerca de um século, o direi
to ao habeas corpus não beneficiava aqueles que
estavam presos em prisões estaduais, mas apenas
aqueles que estivessem presos sob as ordens do
Poder Executivo Federal.

Em relação às prisões determinadas no âm
bito estadual, somente naqueles estados onde as
respectivas constituições ou leis previssem a or
dem de habeas corpus o direito ao mesmo podia
ser exercido.

Somente após o final da Guerra Civil, com
a edição das Leis da Reconstrução de 1867-1868
(Reconstruction Acts) foi previsto o direito de pe
dir habeas corpus em uma corte federal por uma
detenção de responsabilidade de cortes estaduais,
gerando uma lei federal do habeas corpus que,

5ã livre: Artigo 1 — O Poder Legislativo .... Seção
9 Limites para o Congresso .... O privilegio da ordem de
habeas corpus não será suspenso, a não ser quando, em
casos de rebelião ou invasão, a segurança pública o exija.

6Tradução livre: “terão poder de emitir ordens de scire
facias, habeas corpus e todas as outras ordens não es
peciflcamente previstas pela lei que possam ser neces
sárias para o exercício de suas respectivas jurisdições~
de acordo com os princípios e usos do Direito”.

hoje em dia, com várias alterações, constitui o §
2241 do Título 28 do United States Code.

Criou se, assim, uma faceta peculiar do fe
deralismo norte-americano, uma vez que, em
bora o direito penal seja tradicionalmente esta
belecido nas leis estaduais, existe um sistema em
que se é pedido aos Juizes Federais e Tribunais
Federais habeas corpus contra prisões determi
nadas pelas cortes estaduais, com base nas res
pectivas leis estaduais.

Como mencionado, a Constituição ame
ricana admite a suspensão do direito à ordem
de habeas corpus nos casos em que a seguran
ça pública o exigir, durante tempos de rebe
hão ou invasão.

Assim, com base nessa provisão, diversas ve
zes o direito foi suspenso nos Estados Unidos.

Por exemplo, isso aconteceu em 1861, quan
do o Presidente Abraham Lincoln suspendeu o
direito em Maryland e parte de estados do meio-
oeste americano, durante a Guerra de Secessão e
no começo dos anos 1870, quando o Presidente
Ulysses 5. Grant suspendeu o direito em nove
condados da Carolina do Sul, como parte de me
didas tomadas para o combate a Ku Klux Klan.

Mais recentemente, no contexto da chama
da “Guerra contra o Terrorismo”, do Presidente
George W. Bush, uma série de medidas foi to
madas que, direta ou indiretamente, foram con
siderados ataques ao direito ao habeas corpus.

O mais grave desses ataques foi a aprovação
do Miiitary Commissions Act of2006, sanciona
do em 17 de outubro de 2006, que suprimiu o
direito de pedir habeas corpus para aqueles que
fossem considerados “combatentes inimigos ile
gais engajados em hostilidades ou tendo supor
tado hostilidades contra os Estados Unidos”.

A previsão veio a ser considerada inconstitu
cional pela Suprema Corte americana, no julga
mento do caso Boudiene v. Bush, de que foi relator
o Juiz ANTHONY KENNEDY que, ao final de seu
voto, reafirmou a importância do instituto:

We hold that petitioners may invoke the
fundamental procedural protections of
habeas corpus. The laws and Constitution

7http://www.law.cornell.edu/uscode/28/224 l.html.

are designed to survive, and remam in
force, in extraordinary times. Liberty
and security can be reconciled; and in
our system they are reconciled within
the framework of the law. The Framers
decided that habeas corpus, a right of
first importance, must be a part of that
framework, a part of that law2.

Habeas corpus no Brasil

No Brasil, o habeas corpus não foi previsto
na Constituição de 1824, tendo sido o Código
de Processo Criminal, de 1832, quem primeiro
cuidou dele (artigos 340 a 355).

Estabelecia o artigo 340 do Código de Proces
so Criminal, editado por lei de 29 de novembro
de 1832, que “todo o cidadão que entender, que ele
ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento
ilegal, em sua liberdade, tem direito de pedir uma
ordem de - Habeas-Corpus - em seu favor”.

O Código previa que qualquer juiz ou tribu
nal, dentro dos limites da sua jurisdição, tinha o
dever de conhecer do pedido (artigo 342) e que o
mesmo podia se deferido de ofício (artigo 344).

É curioso notar que o prazo deferido ao ju
ízo para decisão era extremamente exíguo, se
limitando a duas horas (artigo 342).

O artigo 348 trazia importante previsão
para garantir o respeito à Jurisdição, coibindo
atitudes, muito freqüentes nos dias de hoje, de
desobediência às ordens judiciais.

De fato, previam os artigo 348 e 349 do Có
digo de Processo Criminal do Império que, de
sobedecida a ordem para liberação do preso, o
juiz ou tribunal mandaria prender aquele que a
tivesse desobedecido:

Art. 348. O Ofilcial passará então certidão,
ou atestação jurada de tudo, á vista da qual o

8Tradução livre; Nós decidimos que os requerentes po
dem invocar a proteção do procedimento fundamental
do habeas corpus. As leis e a Constituição foram feitas
para sobreviver e permanecer vigentes em tempos extra
ordinários. A liberdade e a segurança podem ser conci
liadas e, em nosso sistema, elas são conciliadas dentro da
estrutura do Direto. Os Pais Fundadores decidiram que o
habeas coipus, um direito de primeira importância, deve
ser uma parte dessa estrutura, uma parte desse Direito,
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Juiz, ou Tribunal, mandará passar ordem de
prisão contra o desobediente, que será exe
cutada, como acima fica estabelecido.
Art. 349. O Detentor ou Carcereiro, depois
de preso, será levado á presença do Juiz, ou
Tribunal; e se ali se obstinar em não respon
der ás perguntas que o Juiz houver de lhe fa
zer na forma do artigo 343, será recolhido á
cadeia, e processado conforme a Lei.

O artigo 353 do Código previa as hipóteses
de concessão de habeas corpus: falta de justa cau
sa para a prisão, excesso de prazo, nulidade do
processo, incompetência da autoridade que de
cretou a prisão ou fim dos motivos pelos quais a
prisão havia sido decretada.

A Constituição de 1891, pela primeira vez,
previu a existência do instituto, tendo a garantia
sido incluída na “declaração de direitos”, mais
exatamente no § 22 do artigo 72:

SEÇÃO II
Declaração de Direitos
Art. 72 - A Constituição assegura a brasi
leiros e a estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade dos direitos concernen
tes à liberdade, à segurança individual e à
propriedade, nos termos seguintes:

5 22 Dar se á o habeas corpus , sempre
que o indivíduo sofrer ou se achar em imi
nente perigo de sofrer violência ou coação
por ilegalidade ou abuso de poder.

A partir daí, todas as demais trouxeram a
garantia, com a restrição de que não caberia nas
transgressões disciplinares.

Durante o regime militar instaurado em
1964,0 habeas corpus sofreu restrições pelo Ato
Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968,
que, em seu artigo 10, suspendeu a garantia nos
casos de crimes políticos, contra a segurança
nacional, contra a ordem econômica e social e
contra a economia popular9.

Art 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus , nos
casos de crimes políticos, contra a segurança nacional,
a ordem económica e social e a economia popular.

Com a Emenda Constitucional n° 11, de 13 de
outubro de 1978, que revogou os atos institucio
nais, foram afastadas essas limitações.

Na vigente Constituição, promulgada em 05
de outubro de 1988, a tradicional restrição ao não-
cabimento de habeas corpus contra transgressões
disciplinares, que constava doS 20 do artigo 153 da
Constituição de 1967, na redação dada pela Emen
da n° 1, de 1969 , foi restringida as transgressões
disciplinares militares (artigo 142, 5 2°)”.

No vigente Código de Processo Penal, apro
vado pelo Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941, o habeas corpus é disciplinado em seus ar
tigos 647 a 667, mas a conformação do instituto
vem sendo dada, em grande parte, por tratamento
jurisprudencial, que tem sido tendente a maximi
zar a garantia constitucional.

Essa maximização da efetividade da garantia,
por um lado, garante mais a liberdade.

Por outro lado, todavia, pode-se dizer que a
mesma vem contribuindo para inviabilizar o fun
cionamento dos tribunais superiores.

De fato, dois fatores ampliaram muito o nú
mero de habeas corpus no Superior Tribunal de
Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

O primeiro, foi o grande aumento de temas
em que a jurisprudência passou a admitir a utili

zação do habeas corpus, chegando-se a um ponto
em que, segundo informação do professor ANTÔ
NIO MAGALHÃES GOMES FILHO, membro da
comissão de juristas que elaborou o anteprojeto
do novo Código de Processo Penal atualmente em
discussão no Senado Federal, em palestra profe
rida na II Jornada de Direito Processual Pena da
Escola da Magistratura Federal da P Região — ES
MAF, naquela Comissão brincava-se que, hoje em
dia, o habeas corpus serve para discutir até a cor da
capa dos autos.

~ Art. 153 5 20. Dar-se-á habeas corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violencia ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões
disciplinares não caberá habea corpus.
Art. 142 5 2° - Não caberá “habeas-corpus” em
relaçao a punições disciplinares militares.

O segundo foi a popularização da sistemática
da substuição dos recursos pela impetração de ha
beas corpus contra denegação de habeas corpus.

Nessa sistematica, denegada uma ordem de
habeas corpus, vai se subindo na hierarquia dos
tribunais com novos habeas corpus, ao invés de
através de recursos.

Assim, por exemplo, denegada uma ordem de
habeas corpus por Juiz Federal, impetra-se novo
habeas corpus no Tribunal Regional Federal, apon
tando como autoridade coatora o Juiz Federal.

Denegada a ordem no Tribunal Regional Fe
deral, impetra se novo habeas corpus no Superior
Tribunal de Justiça, apontando como autoridade
coatora o Tribunal Regional Federal.

Finalmente, denegada a ordem no Superior
Tribunal de Justiça, impetra se novo habeas corpus
no Supremo Tribunal Federal, apontando como
autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.

Sem dúvida, amplia se a garantia de liberda
de do cidadão, mas, como o Superior Tribunal de
Justiça e o Supremo Tribunal Federal vêm-se com
milhares de habeas corpus para serem julgados, a
conseqüência não tarda a vir, o que tem aconte
cido com grande demora para o julgamento das
ordens.

Dessa forma, não parece longínquo o dia em
que as 2 horas previstas no Código de Processo Cri
minal do Império vão se transformar em 2 anos.

E isso contando com a circunstância prática
de que os mais necessitados ainda não contam
com o mesmo grau de eficiência dos grandes ad
vogados privados.

Dessa forma, parece-me inevitável que, em
algum momento no futuro, o Supremo Tribu
nal Federal terá de rever a sua jurisprudência de
maneira a não permitir que todo e qualquer ha
beas corpus acabe por chegar até ele se denegado
nas instâncias inferiores.

Finalmente, encerrando esse breve panorama
histórico, registro que está atualmente em discus
são no Senado Federal projeto de novo Código
de Processo Penal (Projeto de Lei do Senado n°
156/09), de autoria formal do Senador JOSÉ SAR
NEY e que constitui o trabalho de uma comissão
de juristas constituída pelo Senado, sob a coorde
nação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça
HAMILTON CARVALHIDO e relatoria do Pro

curador da República EUGÊNIO PACELLI DE
OLIVEIRA.

No momento em que escrevo, ou seja, junho
de 2010, o projeto já foi examinado por uma Co
missão Especial’2 constituída para o seu exame e
pela Comissão de Constituição e Justiça do Sena
do, tendo atuado como relator de ambas o Senador
RENATO CASAGRANDE, tendo sido aprovado
um substitutivo, estando sendo aguardado seu
exame pelo plenário do Senado, para, se aprovado,
posterior envio à Câmara dos Deputados.
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Resumo: Este artigo estuda a ação penal nos
crimes contra a ordem tributária a partir da pre
missa de que aos acusados em geral deve ser ga
rantido o devido processo legal, ou seja, deve ser
obedecida toda a legislação de proteção aos in
divíduos, em especial a constitucional. Demons
tra-se a necessidade de individualização das
condutas de todos os envolvidos na denúncia,
sendo inepta aquela oferecida de maneira gené
rica, apenas considerando o contido no contrato
social da empresa.
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Abstract: This work studies the criminal
action in the crimes against the tributary order,
from the premise of that to the defendant in
general must be observed the due process of
law, that is, ali the legislation of protection to the
individuais, in special the constitutional one, must
be respected. It demonstrates to the necessity of
individualization ofthe behaviors of ali involved
in the denunciation, being inept that one offered
in generic way, only considering the contained
one in the social contract of the company.

Key- Words: Tributary crimes. Criminal action.
Accusation.
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1 introdução

O presente artigo sob o título “a dignidade
da pessoa humana e a ação penal nos crimes
contra a ordem tributária” tem como objetivo
discutir os procedimentos adotados pelo Estado
para punir os crimes contra a ordem tributária.

Juiz federal Roberto Carvalho Veloso

É forte, entre os tributaristas, o entendimento
de que é alta a carga tributária brasileira. Matéria
publicada no Jornal Folha de São Paulo demons
tra que, atualmente, 36% do Produto Interno
Bruto — PIB é formado pela arrecadação tributá
ria. Em países outros, como os Estados Unidos e
o Japão, a carga tributária representa 25% do PIB.
Leve-se ainda em consideração que os serviços
públicos oferecidos nos Estados Unidos são me
lhores do que aqueles oferecidos no Brasil.

Nesse quadro de elevada imposição tributá
ria, tornando-se fardo excessivo para o contri
buinte, a supressão ou redução de tributos, em
determinados casos, se apresenta como forma
de sobrevivência.

Foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo,
no final de 2008 e início de 2009, quando irrompeu
a crise econômica mundial e empurrou mais de oi
tenta e oito mil brasileiro para o subemprego2.

Contudo, sem atentar para essas questões cir
cunstanciais e imprevistas, o Estado utiliza-se do
processo penal como meio para cobrar seus tribu
tos sob a ameaça da imposição da pena de prisão.

Torna se, assim, necessária a defesa do ma
nuseio da açao penal, também nos crimes contra
a ordem tributária, a partir de uma visão garan
tista, a fim de se evitar ofensas ao devido proces
so legal estabelecido na Constituição Federal.

A partir dessa premissa, estuda-se neste ar
tigo o respeito à dignidade da pessoa humana
como garantia fundamental no processo penal,
bem como duas questões momentosas que en
volvem a ação penal nesses crimes: a denúncia

‘ESTADO INCHA e renda sobe pouco após constitui
ção. Folha de São Paulo. São Paulo, 6 out. 2008. Bra
sil. Disponível em: http://wwwl.folha.uol.com.br/fSPI
brasiI/fc06l0200802.htm. Acesso em 12 dez. 2009.

2 EMPURRA 88 mil para o subemprego. Folha

de São Paulo, São Paulo, 8 mar. 2009. Brasil. Disponi
vel em: http://www1.fo1ha.uol.com.br/fsp/dinheir0/
fi0803200902.htm> Acesso em 12 dez. 2009.

genérica e o prévio exaurimento da via adminis
trativa como condição de procedibilidade.

2 O respeito à dignidade da pessoa
humana como garantia fundamental
no processo penal

O processo penal é um assunto da socieda
de, e não é admirável que assim o seja, pois é ele
que realiza e operacionaliza a prática do direito
penal. De sorte que a salvaguarda e a proteção
dos bens primários à sobrevivência comunitária
só com o processo penal pode almejar eficácia,
resultando, por conseguinte, o natural interesse
geral na investigação e esclarecimento dos cri
mes e conseqüente punição dos autores.

Destarte, estrutura-se um modelo processu
al que não só concede, mas também exige dos
sujeitos processuais públicos um papel particu
larmente interventor, principalmente no que
respeita à promoção de diligências reputadas
como essenciais à persecução da verdade mate
rial. É que se está, de fato, perante um processo
que, pela própria natureza, é apto a abarcar um
conjunto de procedimentos que podem afetar,
de forma grave, os direitos fundamentais das
pessoas. Com efeito, a ânsia de persecução e
prova de fatos gravemente atentatórios de bens
jurídico-penais incita o recurso a práticas que
podem pôr em risco aqueles mesmos direitos.

Fernandes3 defende que há necessidade de se
admitir a atuação da defesa na investigação, mes
mo sem se exigir o contraditório, ou seja, ainda que
não se imponha a necessidade de prévia intimação
dos atos a serem praticados. Para ele, não se trata
de ampla defesa, mas uma forma de se garantir ao
investigado o resguardo dos seus interesses mais
importantes, a saber: requerimento de diligências,
pedido de liberdade provisória, relaxamento de
flagrante, impetração de habeas corpus.

Assim, se o próprio legislador processual
penal, sob a bandeira da verdade material, res
tringe alguns desses direitos, outros, no entan
o, apresentar-se-ão como inderrogáveis no seu
onteúdo, sob pena de se afetar, de forma insu

portável, o mais nodular núcleo da dignidade
humana que se assume como um dos alicerces
da estrutura do Estado Democrático de Direito.

Não obstante, alguns dos direitos fundamen
tais conformadores dessa dignidade são, por vezes,
restringidos, assim avultando a questão da obten
ção de um ponto de otimização ideal e equilibrado
que faça a concordância prática entre a necessária
investigação de fatos criminosos, que à comuni
dade interessa, e a salvaguarda daquela dignidade.
Isto leva à dedução de que o Direito Processual
Penal não pode deixar de se apresentar, inevitavel
mente, como um assunto constitucional.

A importância do tema levou o constituinte
de 1988 a incluir, na Carta da República Federa
tiva do Brasil, uma série de normas dirigidas ao
processo penal. Repare-se que os seus manda
mentos se inserem em sede de direitos e garantias
fundamentais (Capítulo 1, Título II, CF) a cuja
matéria, ensina Canotiiho4, se atribui “uma força
vinculante e uma densidade aplicativa (‘aplicabi
lidade direta’) que apontam para um reforço de
‘mais valia’ normativa destes preceitos relativa
mente a outras normas da Constituição, inclusive
as referentes a outros direitos fundamentais”.

A dependência jurídico-positiva que o Di
reito Processual Penal apresenta em face da
Constituição é, portanto, imediatamente opera
tiva, pelo que cabera fazer, aqui, uma sua apro
ximação, com o único objetivo de constatar os
vetores fundamentais caracterizadores do mo
delo estrutural de processo penal de um Esta
do Democrático de Direito, como se pretende o
brasileiro. Com efeito, os preceitos constitucio
nais, com relevância processual, têm a natureza
de princípios do próprio processo penal, ja que
são normas de garantia.

É que, consoante Grinover, Gomes Filho,
Fernandes e Gomes , no Brasil constitucional
da atualidade, o contraditório, a ampla defesa, o

CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitu
cionaL Coimbra: Almedina, 1993, p. 523.
GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, An
tonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance;
GOMES, Luís Flávio. Juizados Especiais Criminais: co
mentários à Lei 9.099/95. São Paulo: RT, 2000, p. 22.

A dignidade da pessoa humana e a ação penal
nos crimes contra a ordem tributária

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal cons
titucional. 3. ed. São Paulo: RT, 2003.
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juízo natural, a motivação e a publicidade cons
tituem direitos públicos subjetivos das partes.

Assim, na Constituição processual penal, de
um ponto de vista estrutural, há uma forte preo
cupação em consagrar um modelo basicamente
acusatório, não resultando isto tão só do impe
rativo previsto nos itens LIV e LV do artigo 5°,
mas também de outros comandos, cuja obser
vância somente será realizável naquele modelo.
No entanto, a Constituição não consagra uma
estrutura acusatória em que, ao jeito anglo-sa
xônico, os sujeitos processuais sejam verdadei
ras partes que visam dirimir um litígio, como se
de um interesse público se não tratasse.

Coutinho e Carvalho6 afirmam que a ordem
constitucional, ao separar as atribuições de acu
sar do poder de julgar, não assegura, por si só, a
adoção de um sistema acusatorio, porque a di
ferença entre este e o inquisitório está na gestão
da prova e não na referida separação. Para eles,
o processo penal brasileiro mantém o princípio
inquisitivo, mesmo incompatível com a Consti
tuição, pois o juiz segue como gestor da prova.

No processo penal brasileiro se consagra
uma fase marcadamente investigatória, o inqué
rito, sob a justificativa de não estarem em jogo
apenas interesses privados de sujeitos individu
ais. Tal fase preliminar, a cargo da polícia judici
ária, visa apurar a existência, ou não, de indícios
suficientes da prática de um crime, de forma a
decidir da submissão do processo a julgamento.
Uma tal concepção processual acarreta, a prin
cípio, uma inevitável posição de inferioridade
do acusado como alvo de investigações de todo
um sistema organizado, a serviço do Estado, daí
que se desprende, à luz da dignidade humana,
o sentido global do artigo 5°, item LV, da CF,
que proclama o asseguramento a ele de todas as
garantias de defesa.

É nítida, no legislador constitucional, a pre
ocupação de garantir ao acusado a possibilidade
de defesa a cada golpe infligido pela máquina do

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO,
Edward Rocha de. O absurdo das denúncias genéricas
(ou. o mágico de Oz e o Estado-Leviatã, uma simbiose
sinistra). In: FISCHER, Octavio Campos (Coord.). Tri
butos e direitosfundamentais. São Paulo: Dialética, 2004.

sistema punitivo, sendo perfeitamente justificá
vel que assim o seja. É que, se há que respeitar
a dignidade e os inerentes direitos fundamentais
da pessoa humana, então, quando sobre eles re
caem indícios suficientes da prática de um crime,
devem-se armá los de garantias e direitos proces
suais que lhe possibilitem uma defesa plena.

Fernandes diz que o contraditório refere-
se à oportunidade dada à parte de contrariar os
atos da parte adversa, O contraditório põe uma
parte em confronto com a outra, exigindo que
ela tenha ciência dos atos da parte contrária,
com possibilidade de contrariá-los.

Assim se molda a estrutura acusatória do
processo penal brasileiro pela Constituição da
República, na verdade uma estrutura de compro
misso, que visa ao equilíbrio entre a justiça do
caso concreto e a dignidade do acusado. É que,
mesmo que se entenda o modelo acusatório puro
como o que melhor assegura os direitos do acu
sado, não se pode esquecer que no processo penal
estão em jogo os interesses de toda a comunida
de. Com efeito, um Estado de Direito material
democrático não absolutiza a tutela dos interes
ses das pessoas individualmente consideradas,
porquanto há de ter em conta a proteção das ins
tituições estatais, os seus valores fundamentais, a
sua sociabilidade e uma eficaz Justiça Penal.

Enaltece-se aqui o conceito de dignidade da
pessoa humana que, nos dias de hoje, é um dado
qualificável como axiomático. Efetivamente,
poucos contestarão, com pretensão de validade, a
intangibilidade do princípio da humanidade, pelo
qual devem os homens respeitar os homens.

Era já isto basilar na filosofia de Kant2, reve
lado na segunda formulação do imperativo cate
gorico e com uma evidente relevância atual: “Age
de tal maneira que uses a humanidade, tanto na
tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre e simultaneamente, como fim e nun
ca simplesmente como meio”. Assim, no plano
juridico normativo, a dignidade humana aparece
como nucleo gravitacional da estrutura do Esta

‘FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal cons
titucional. 3. ed. São Paulo: RT, 2003.
KANT, Emmanuel. Fundamentação da metafisica dos
costumes. Coimbra: Atlãntida, 1960.

do de Direito materialmente democrático e social
e diretamente a ela relacionada encontram-se os
direitos fundamentais das pessoas.

São estes, aliás, que dão conteúdo ao conceito
de dignidade humana, a ponto de o conformar,
tanto que, em corroboração a isto, afirmam Ca
notilho e Moreira9 que a dignidade humana está
organicamente ligada “à garantia constitucional
dos direitos fundamentais”, na medida em que
os fundamenta e lhes confere unidade.

Trata-se, portanto, de realidades normati
vas profundamente vinculadas e resultantes de
um consenso daqueles (ou de todos) que, usan
do a linguagem como meio de integração social,
participam do discurso da comunidade.

O respeito à dignidade da pessoa é previsto
em vários sistemas normativos espalhados pelo
mundo. No Brasil, é expresso no art. P, III, da
CF. Segundo Tôrres’°, tem-se assim que a me
dida do justo deve estar em concordância com
a realização de outros valores, como, por exem
plo, o valor segurança, essencial para a realiza
ção do ser humano no meio social, dando-se a
ele oportunidades e, mais que tudo, respeitan
do-lhe a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, perante uma filosofia pro
cessual que se não compadece com um processo
penal de partes, à maneira de um modelo acusa
tório puro, por virtude de inerentes e indeseja
veis perigos na persecução de um interesse que
se reputa público este encontra os seus limi
tes, já se sabe, no inderrogavel núcleo da digni
dade humana do acusado.

Nessa estrutura, torna se particularmente
dificil, segundo Tourinho Filho , ate por uma
questão de falta de legitimidade para a disponi
bilidade do objeto e da ação processual penal,
admitir soluções baseadas em ideais de diálogo,
consenso e tolerância, tão caros ao Estado de

CANOTILHO, Joaquim José Gomes; MOREIRA, Vital.
Constituição da República Portuguesa anotada. 3. ed.
Coimbra: Coimbra, 1993, p. 58.
TORRES, Ana Maria Campos. Prova no processo penal:
Justiça como fundamento axiológico. Belo Horizonte:
DeI Rey, 1992, p. 35.

TOI.JRINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo pe
naL 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 45.

Direito democrático e social e que se poderi
mostrar extremamente úteis nestes tempos de
crescente criminalidade massificada.

Coutinho e Carvalho’2 admitem que existe,
no Brasil, um arsenal capaz de conduzir o s -

ma processual penal à base acusatória, mas isso
não ocorrerá enquanto o Poder Judiciário não
assumir a Constituição da República contra o
ultrapassado Código de Processo Penal, deixan
do de fazer concessões imperdoáveis ao funda
mento inquisitorial contido neste.

3 A denúncia genérica nos crimes contra
a ordem tributária como ofensa aos
princípios e garantias constitucionais

A polêmica relativa à denúncia genérica ga
nhou corpo no mundo jurídico nacional a partir
de decisões do STF ora permitindo’3 ora proibin

‘2COUTINHO Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO,
Edward Rocha de. O absurdo das denúncias genéricas
(ou, o mágico de Oz e o Estado-Leviatã, uma simbiose
sinistra). In: FISCHER, Octavio Campos (Coord.). Tribu
tos e direitosfundamentais. São Paulo: Dialética, 2004.

A exemplo da hipótese permitindo, veja seojulgamen
to realizado pela primeira turma do Supremo Tribunal
Federal, relator o Ministro Sepulveda Pertence, em
13 de setembro de 2005: EMENTA: 1. 1-labeas corpus:
recurso ordinário ou impetraçao substitutiva dele: exi
gência de fundamentação pertinente. 11. Omissão de
recolhimento de contribuições previdenciárias descon
tadas de empregados: denúncia: aptidão. Tratando-se
de crimes societários em que não se verifica, de plano,
que “as responsabilidades de cada um dos sócios ou ge
rentes são diferenciadas, em razão do próprio contrato
social relativo ao registro da pessoa jurídica envolvida”,
não há inépcia da denúncia pela ausência de indicação
individualizada da conduta de cada indiciado, sendo
suficiente a de que “os acusados sejam de algum modo
responsáveis pela condução da sociedade sob a qual fo
ram supostamente praticados os delitos” (HC 85.579,
2’ T., 24.5.05, Gilmar, DJ 24.6.05). A condição de ges
tores da empresa, nos sucessivos períodos da prática
dos fatos delituosos, basta a fundar a imputação ini
cial feita a cada um dos pacientes, não se prestando o
habeas corpus à verificação do efetivo exercício da ges
tão, no período em que por ela responsável. (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 85.549-
SP. Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Impetrado:
Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Sepúl
veda Pertence. Brasília, 13 de setembro de 2005. Diário
da Justiça da União, Brasília, DF, 14 out 2005a, p. 12.)
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do’4 ao Ministério Público a propositura de ação
penal sem a individualização da participação de
todos os acusados. O principal fundamento para
se admitir a dita denúncia generica nos crimes
contra a ordem tributária é o de que há dificulda
de inicial em apurar determinados fatos nos cri
mes chamados de societários devendo prevalecer
o princípio do in dubio pro societate. Tal funda
mento leva ainda em consideraçao a circunstân
cia de que durante a instruçao criminal ficará o
fato delituoso esclarecido com a condenação dos
culpados e a absolvição dos inocentes.

A respeito da hipótese proibindo observe-se o seguinte
julgamento proferido pela mesma primeira turma, ago
ra da relatoria do ministro Cezar Peluso: EMENTAS:
1. AÇÃO PENAL. Denúncia. Deficiência. Omissão
dos comportamentos típicos que teriam concretizado
a participação dos réus nos fatos criminosos descritos.
Sacrifício do contraditório e da ampla defesa. Ofensa
a garantias constitucionais do devido processo legal
(due process of law). Nulidade absoluta e insanável.
Superveniência da sentença condenatória. Irrelevân
cia. Preclusao temporal inocorrente. Conhecimento
da argüição em HC. Aplicação do art. 5°, incs. LIV e
LV, da CF. Votos vencidos. A denúncia que, eivada de
narração deficiente ou insuficiente, dificulte ou impeça
o pleno exercício dos poderes da defesa, é causa de nu
lidade absoluta e insanável do processo e da sentença
condenatória e, como tal, não é coberta por preclusão.
2. AÇÃO PENAL. Delitos contra o sistema financei
ro nacional. Crimes ditos societários. Tipos previstos
nos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137/90 e art. 22 da Lei n°
8.137/90 e art. 22 da Lei n°7.492/86. Denúncia gené
rica. Peça que omite a descrição de comportamentos
típicos e sua atribuição a autor individualizado, na
qualidade de administrador de empresas. Inadm,ssibi
lidade. Imputação à imputação à pessoa jurídica. Caso
de responsabilidade penal objetiva. Inépcia reconheci
da. Processo anulado a partir da denúncia, inclusive.
HC concedido para esse fim. Extensão da ordem ao
co-réu. Inteligência do art. 5°, incs. XLV e XLVI, da
CF, dos arts. 13, 18, 20 e 26 do CP e 25 da Lei 7.492/86.
Aplicação do art. 41 do CPP. Precedentes. No caso de
crime contra o sistema financeiro nacional ou de ou
tro dito “crime societário”, é inepta a denúncia gené
rica, que omite descrição de comportamento tipico e
sua atribuição a autor individualizado, na condição de
diretor ou administrador de empresa. (BRASIL. Su
premo Tribunal Federal. Recurso em Habeas Corpus
n. 85.658-ES. Recorrente: Roberto Uchoa Netto. Re
corrido: Ministério Público Federal. Relator: Ministro
Cezar Peluso. Brasilia, 21 de junho de 2005. Diario da
Justiça da União, Brasília, DF, 12 ago 2005b, p. 12.).

Disse o ministro Sepúlveda Pertence , no
acórdão citado, que não se tratava de concessao
à responsabilidade penal objetiva nos crimes so
cietarios, mas de admitir que os acusados fos
sem denunciados na condição de dirigentes da
empresa, responsáveis pela tomada de decisões
a ela pertinentes.

O melhor ponto de vista, no entanto, é o de
nao se admitir a denúncia genérica em nenhum
tipo de crime, societário ou não, sob pena de se
mal ferir vários princípios constitucionais, entre
eles do devido processo legal, do contraditório,
da ampla defesa e o da dignidade da pessoa hu
mana. Isso porque a simples instauração de in
quérito policial contra alguém sem o mínimo de
substrato fático a lhe autorizar causa um dano
irreparável, pois a figura do investigado em nos
sa sociedade é estigmatizante, bastando ver que
a maioria dos concursos públicos para cargos de
nível superior exige a certidão negativa de ante
cedentes criminais fornecida pela polícia.

Carnelutti’6 defendia que, enquanto o acu
sado não é culpado, a declaração da sua ino
cência é a única maneira de reparar o dano que
injustamente lhe foi ocasionado. Se, na verdade,
ele não cometeu o delito, quer dizer não somen
te que se deve ser absolvido, mas também que
não deveria ter sido acusado.

Se a mera instauração de inquérito policial
causa danos ao indivíduo, quanto mais a ação
penal desmotivada, sem fundamento, com acu
sações vagas, que não permitem a completa de
fesa de quem está sendo denunciado. Tôrres’7
ensina que a plenitude de defesa é uma impo
sição do devido processo legal, e Fernandes’8
defende, na mesma linha de raciocínio, que a

“BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n.
85.549 SP. Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Im
petrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro
Sepúlveda Pertence. Brasilia, 13 de setembro de 2005. Di
ano da Justiça da União, Brasilia, DF, 14 out 2005a, p. 12.

CARNELUTTI. Francesco. As misérias do processo pe
nal. Campinas: Conan, 1995, p. 62.
TORRES, Ana Maria Campos. A busca e apreensão e o
devido processo. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 68.
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal cOM

titucional. 3. ed. São Paulo: RT, 2003.

Constituição Federal não se limitou a assegurar
ao réu o exercício de sua defesa, mas no art. 5°,
LV, garantiu-lhe a ampla defesa, sem restrições,
porque a acusação, em regra, está afeta a órgão
oficial, com todo um aparelhamento estatal
montado para ampará-lo, não se justificando
a formulação de denúncias vagas e imprecisas,
impossibilitando o exercício da defesa.

A fim de que se observe o devido processo
legal, a denúncia deve conter os requisitos exi
gidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal
para sua validade. Almeida Júnior’9 diz que a
denúncia é uma exposição narrativa e demons
trativa. Narrativa, porque deve revelar o fato
com todas as suas circunstâncias, isto é, não só
a ação transitiva, como a pessoa que a praticou
(quis), os meios que empregou (quibus auxilius),
o maleficio que produziu (quid), os motivos que
o determinaram a isso (cur), a maneira porque
a praticou (quomodo), o lugar onde a praticou
(ubi), o tempo (quando)20, demonstrativa, por
que deve descrever o corpo de delito, dar as
razões de convicção ou presunção e nomear as
testemunhas e informantes.

Daí Coutinho2’ defender que não há como
afastar a tipicidade do juízo de admissibilida
de da acusação, pois excluí-la pode significar
uma maior desumanização do nosso processo
penal, já tão desrespeitoso da dignidade da pes
soa humana.

Além disso, a denúncia infundada e genéri
ca, sem motivação, ofende a dignidade da pessoa
humana, porque não descrevendo os fatos na sua
devida conformação, não se coaduna com os pos
tulados básicos do estado de Direito. Nesse senti
do veja-se o julgado proferido no HC 84.409/SP,

‘ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O processo cri
minal brasileiro, v. II. Rio de Janeiro/ São Paulo: Frei
tas Bastos, 1959.

Segundo enumeração de Anistóteles, na Ëtica a Nin
comac, 1. III), as circunstâncias resumidas pelas pa
lavras quis, quid, ubi, quibus auxilius, cur, quomodo,
quando, assim referidas por Cícero (De Invent. 1).

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A lide e o cor,
teudo do processo penal. Curitiba: Juruá, 1989, p. 148.

em 14.12.2004 , relator para o acórdão o minis
tro Gilmar Mendes, no qual está expressa a ne
cessidade de rigor e prudência daqueles que têm
o poder de iniciativa nas ações penais e daqueles
que podem decidir-lhe o curso23.

O acórdão mencionado levou em conside
ração que a imputação penal não pode ser o re
sultado da vontade pessoal e arbitrária do acusa
dor, Para que a peça acusatória tenha validade,
e preciso um suporte empírico, pois a denuncia
e o projeto da sentença, a exigir a veiculação dos
elementos estruturais, essenciais e circunstan
ciais inerentes à descrição do fato delituoso.

O sistema jurídico brasileiro impõe à acusa
ção a obrigaçao de expor, de maneira clara, ob
jetiva, precisa e individualizada, a participação
de cada acusado da prática de uma infração pe
nal. Tal imposição possibilita o exe ‘ ‘ -

nitude do direito de defesa pelo acusado e o juiz
tenha condições de, ao resolver a lide, analisar a

22 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus

n. 84.409-SP. Impetrante: Antonio Cláudio Mariz de
Oliveira, Impetrado: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Relator para o
Acórdão: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 14 de de
zembro de 2004. Diário da Justiça da União, Brasília,
DF, 19 ago 2005c, p. 57.
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ESTA
DO DE DIREITO. DIREITOS FUNDAMENTAIS.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HU
MANA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP NÃO
PREENCHIDOS. 1 - A técnica da denúncia (art. 41
do Código de Processo Penal) tem merecido refle
xão no plano da dogmática constitucional, associada
especialmente ao direito de defesa. Precedentes. 2
Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na
sua devida conformação, não se coadunam com os
postulados básicos do Estado de Direito. 3 - Violação
ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não
é dificil perceber os danos que a mera existência de
uma ação penal impõe ao indivíduo. Necessidade de
rigor e prudência daqueles que têm o poder de inicia
tiva nas ações penais e daqueles que podem decidir
sobre o seu curso. 4 Ordem deferida, por maioria,
para trancar a açao penal. (BRASIL. Supremo Tribu
nal Federal. Habeas Corpus n. 84409-SP. Impetrante:
Antonio Claudio Mariz de Oliveira. Impetrado: Supe
nor Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Sepúlveda
Pertence. Relator para o Acórdão: Ministro Gilmar
Mendes. Brasília, 14 de dezembro de 2004. Diário da
Justiça da Uniao, Brasilia, DF, 19 ago 2005c, p. 57).
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conduta individual do réu, sem olvidar o Direito
penal da culpa e o princípio constitucional do
devido processo legal.

Coutinho e Carvalho dizem que, antes que
se impute um crime, e necessário saber se há um
crime a ser imputado e se alguém o cometeu. Tal
atitude leva à certeza de que, quanto mais forem
os acusados, mais a atribuição deve ser precisa,
para possibilitar o controle da acusação que está
sendo feita e seja permitida a defesa estabelecida
pela Constituição da República25.

É também de se registrar a posição do STF
em relação ao sócio quotista minoritário sem
funções gerenciais na empresa e que foi denun
ciado pelo Ministério Público: conforme o jul
gamento do HC n. 73.59015P26, relator ministro
Celso de MelIo, o simples ingresso formal de
uma pessoa em determinada sociedade civil ou
mercantil, sem que exerça função gerencial e
nem tenha participação efetiva na regência das
atividades empresariais, não basta, por si só, es
pecialmente quando ostente a condição de quo
tista minoritário, para fundamentar qualquer
juízo de culpabilidade penal

24 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVA

LHO, Edward Rocha de. O absurdo das denúncias ge
néricas (ou, o mágico de Oz e o Estado Leviata, uma
simbiose sinistra). In: FISCHER, Octavio Campos
(Coord.). Tributos e direitosfundamentais. São Paulo:
Dialética, 2004, p. 147.

Coutinho e Carvalho dizem que a necessidade de se
saber se houve um crime antes de imputá lo a alguém
parece lógico desde que Feurbach traçou as primeiras
linhas sobre a atribuição correta e proporcional de
responsabilidades (COUTINHO, Jacinto Nelson de
Miranda; CARVALHO, Edward Rocha de. O absur
do das denúncias genéricas (ou, o magico de Oz e o
Estado-Leviatã, uma simbiose sinistra). In: FISCHER,
Octavio Campos (Coord.). Tributos e direitos funda
mentais. São Paulo: Dialética, 2004, p. 147).
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus
n. 73.590 SP. Impetrante: Jose Eduardo Rangel de
Alckmin e outro. Impetrado: Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Celso de
Meio. Brasília, 6 de agosto de 1996. Diário da Justiça
da União, Brasília, DF, p. 591, 13 dez 1996.
E M E N T A: HABEAS CORPUS - DELITO SOCIE
TÁRIO - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

LEI No 8.137/90 - QUOTISTA MINORITÁRJO (1%
DAS QUOTAS SOCIAIS) - INEXISTÉNCIA DE P0-

4 A necessidade do prévio exaurimento
da via administrativa para o exercício
da ação penal nos crimes contra a
ordem tributária

A respeito da necessidade do prévio exauri
mento do procedimento administrativo para a
instauração da ação penal nos crimes contra a

DER GERENCIAL E DECISÓRIO - IMPOSSIBILIDA
DE DE INCRIMINAR QUOTISTA SEM A EFETIVA
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ESPECIFICA QUE
O VINCULE AO EVENTO DELITUOSO - INSUBSIS
TÊNCIA DA CONDENAÇÃO PENAL DECRETADA

PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO PENAL ACUSA
TÓRIO OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO
FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA
O sistema jurídico vigente no Brasil tendo presen e
a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje
impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essen
cialmente democrático impõe ao Ministério Público a
obrigação de expor, de maneira precisa, objetiva e mdi
dualizada, a particípação das pessoas acusadas da supos
prática da infração penal, a fim de que o Poder Judiciari
ao resolver a controversia penal, possa, em obséquio aos
postulados essenciais do direito penal da culpa e do prin
cípio constitucional do due process of Iaw, ter em consi
deração, sem transgredir esses vetores condicionantes da
atividade de persecuçao estatal, a conduta individual do
réu, a ser analisada, em sua expressao concreta, em face
dos elementos abstratos contidos no preceito primário de
incriminação. O ordenamento positivo brasileiro repudia
as acusaçoes genéricas e repele as sentenças indetermina
das. PERSECUÇÃO PENAL DOS DELITOS SOCIETÁ
RIOS SÓCIO QUOTISTA MINORITARIO QUE NÃO
EXERCE FUNÇÕES GERENCIAIS - CONDENAÇÃO
PENAL INVALIDADA. - O simples ingresso formal de
alguem em determinada sociedade civil ou mercantil - que
nesta nao exerça ftinção gerencial e nem tenha participa
çao efetiva na regência das atividades empresariais não
basta, só por si, especialmente quando ostente a condição
de quotista minoritário, para fundamentar qualquerjuízo
de culpabilidade penal. A mera invocação da condição de
quotista, sem a correspondente e objetiva descrição de de
terminado comportamento típico que vincule o sócio ao
resultado criminoso, não constitui, nos delitos societários,
fator suficiente apto a legitimar a formulação da acusação
estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial conde
natório. A circunstância objetiva de alguém meramente
ostentar a condição de sócio de uma empresa não se reve
la suficiente para autorizar qualquer presunção de culpa
e, menos ainda, para justificar, como efeito derivado dessa
particular qualificação formal, a decretação de uma con
denação penal. (HC n. 73.590, rei. Mi Celso de Meio, P
Turma, unânime, DJ 13.12.19%)

ordem tributária previstos nos arts. 1° e 2° da
Lei 8.137/90 e 337-A do Código Penal, devem-se
esclarecer as questões que estavam postas até a
decisão do STF proferida nos autos do Habeas
Corpus n. 81.61 l-8/DF28. A primeira questão
se relacionava à necessidade ou não da prévia
instauração de inquérito policial para o esclare
cimento da conduta de cada acusado, sendo a
opinião prevalente que, estando a peça acusató
ria arrimada em processo administrativo reali
zado pela Receita Federal, o inquérito policial é
desnecessário, bastando para o oferecimento da
denúncia a identificação da legitimidade passi
va, com a juntada do contrato social, sem ne
cessidade de discriminação pormenorizada da
participação de cada sócio.

Em segundo lugar, se discutia se o pro
cedimento administrativo constituía ou não
questão prejudicial. De acordo com posição
adotada no julgamento do Habeas Corpus n.
2004.03.00.041350-4 pelo TRF da 3~ Região29, o
art. 92 do CPP estava descartado, pois se relaciona
com a controvérsia sobre o estado civil das pesso
as. O art. 93 do CPP disciplina sobre a existência
de questão prejudicial diversa de competência do
juízo cível e se neste houver sido proposta ação
para resolvê-la, sendo facultativa a suspensão do
processo penal pelo juízo criminal, desde que a
questão seja de dificil solução e não verse sobre
direito cuja prova a lei civil limite.

O terceiro argumento se referia à atribuição
constitucional do Ministério Público para pro
por a ação penal pública. Sendo princípio insti
tucional do MP a independência funcional, do
qual se desdobra o entendimento de que seus

28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus

n. 81.61 l-DF. Impetrante: José Eduardo Rangel de
Alckmin. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasilia, 10 de
dezembro de 2003. Diário da Justiça da União, Brasí
lia, DP, 13 mai 2005d, p. 6.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Y Região. Ha
beas Corpus n. 2004.03.00.041350-4?SP. Impetrante:
Aloísio Gomes da Rocha. Impetrado: Juízo Federal da
2 Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo?
Capital. Relator: Desembargador Federal André Na-
barrete. São Paulo, 4 de outubro de 2004. Diário da
Justiça da Uniao, Brasília, DF, p. 365, 26 out. 2004.

membros não estão atrelados aos atos, decisões
ou posicionamentos de quaisquer órgãos do
Poder Executivo, deveria ser privativo do órgão
ministerial a elaboração do juízo acusatório.

Na órbita do Direito tributário, a posição era
de que sendo o crédito tributário decorrente de lei,
dever-se-ia atentar se houve ou não em tese redu
ção ou supressão dele, para fins de tipificação penal.
Nessa ótica, o que se chama de constituição do cre
dito tributário é sua declaração na órbita adminis
trativa, portanto, os recursos interpostos no âmbito
da Fazenda Pública teriam somente o efeito de sus
pender a exigibilidade do crédito respectivo.

Nessa linha, argumentava se que o lança
mento é pressuposto para a cobrança do crédito
tributário, formando o título executivo fiscal. O
juízo penal, por sua vez, determinaria a realiza
ção do tipo penal e o autor do crime, sendo a
infração penal fiscal revelada judicialmente pela
subsunção do fato ou conduta à descrição legal
do crime. Em conseqüência, analisando o caso
concreto, poder-se-ia extrair se um tributo era
devido e se o contribuinte mediante as condutas
tipificadas na lei, atuou criminosamente para a
redução ou supressão tributárias.

Afirmava-se que, sendo o tipo penal da sone
gação fiscal material, qualquer das condutas tipi
ficadas no art. 1° da Lei 8.137/90 atingem o resul
tado supressão ou redução do tributo, tornando
desnecessário o término do procedimento admi
nistrativo para se configurar a materialidade.30

Toda essa problemática foi pela primeira
vez submetida à análise do STF no HC 77.002/

30 Tal posição era consagrada no STJ como se vê da emen

ta do julgado no HC 8208. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. “HABEAS CORPUS” SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. CRIME CONTRA A OR
DEM TRIBUTARIA. CRIME SOCIE
DA LEI N° 9.430/96. 1 - O art. 83 da Lei 9.430/96 não é
condição de procedibilidade e nem aparente hipótese
de prejudicialidade para a propositura ou seguimen
to da ação penal. II - A inocorrência de participação
no evento só pode ser apurada ao final, no “iudicium
causae”, porquanto exige, aqui, para tanto, o vedado
cotejo de prova. Ordem denegada. (HC 8208/RS, ReI.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julga
do em 18.02.1999, DJ 12.04.1999 p. 166)
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RJ , cujo julgamento pelo Plenário acabou pre
judicado pela superveniência da absolvição do
paciente, porém, dois votos (Jobim e Sepúlve
da Pertence) a favor da necessidade do prévio
exaurimento da instância administrativa para o
exercício da ação penal foram proferidos.

Fonteles32, ao proceder à análise crítica ao
voto de Sepúlveda Pertence naquele julgamen
to, se disse inicialmente de acordo com a opi
nião do ministro no que se relacionava à natu
reza jurídica da ação penal se incondicionada
ou condicionada à representação da autoridade
fazendária, a teor do art. 83 da Lei 9.430/96~~,
pois tanto Sepúlveda Pertence quanto Fonteles
convergem para o entendimento de que o art.
83 da Lei 9.430/96 não condicionou a legitima
ção do Ministério Público para a ação penal pú
blica por crimes contra a ordem tributária, ao
que chamou de “representação fiscal para fins
penais relativos a tais delitos”.

Em sendo a atividade administrativa plena
mente vinculada, ou seja, o agente fazendário não
teria a opção entre enviar ou não a representação
fiscal, não faria sentido dar-lhe a discrição da de
cisão a respeito da persecução penal. Efetivamen
te, o Ministério Público pode propor a ação penal
independentemente de qualquer iniciativa con
dicionante da administração tributária, a qual,
pelo contrário, está obrigada ao atendimento da
requisição de documentos e informações.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus
n. 77.002 RJ. Impetrante: Renato Neves Tonini e
Outros. Paciente: Augusto Pinto Boal. Impetrado:
Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Nery
da Silveira. Relator para o acórdão: Ministra ElIen
Gracie. Brasília, 21 de novembro de 2001. Diário da
Justiça da União, Brasília, DF, 2 ago. 2002, p. 59.
FONTELES, Cláudio. A constituição do crédito tribu
tario não é condição objetiva de punibilidade aos deli
tos contra a ordem tributária. In: Revista dos tribunais,
ano 91, vol. 796, pp. 492-497. São Paulo: RT, fev. 2002.
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relati
va aos crimes contra a ordem tributária definidos nos
arts. I°e 2°da Lei n°8.137, de 27 de dezembro de 1990,
sera encaminhada ao Ministério Público após profe
rida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a
exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

A respeito da natureza dos crimes previstos
nos arts. lo e 2° da Lei 8.137/90, se material ou for
mal, Fonteles34 vai além do que entendeu Sepúlve.
da Pertence ao considerar ambos de resultado ou
material, enquanto o ministro compreendia que o
do art. 1~ era material e o do art. 2° era formal.

Sustenta o autor citado que o art. 2° faz ex
pressa remissão ao art. 1°, afirmando serem os ti
pos penais da mesma natureza. Assim, se ambos
os tipos penais, tanto o do art. 1°, quanto o do
art. 2°, têm a mesma natureza, a melhor exegese
é a de são crimes materiais ou de resultado, argu
mentando mais o autor que as infrações contem
plam comportamentos de sonegação fiscal com
efetivo dano à Fazenda Pública.

Posição diametralmente oposta à adotada por
Sepúlveda Pertence no Habeas Corpus n. 81.611-8/
DF35, emitiu Fonteles a respeito da necessidade do

FONTELES, Cláudio. A constituição do crédito tribu
tario não é condição objetiva de punibilidade aos deli
tos contra a ordem tributária. In: Revista dos tribunais,
ano 91, vol. 796, pp. 492-497. São Paulo: RT, fev. 2002.

~ EMENTA: 1. Crime material contra a ordem tributá

ria (L. 8137/90, art. lj: lançamento do tributo pen
dente de decisão definitiva do processo administra
tivo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso,
porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua
propositura pela falta do lançamento definitivo. 1.
Embora não condicionada a denúncia à representa
ção da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa
causa para a ação penal pela prática do crime tipifi
cado no art. 10 da L. 8137/90 - que é material ou de
resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do
processo administrativo de lançamento, quer se con
sidere o lançamento definitivo uma condição objetiva
de punibilidade ou um elemento normativo de tipo.
2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da pu
nibilidade do crime pela satisfação do tributo devido,
antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, ad.
34), princípios e garantias constitucionais eminentes
não permitem que, pela antecipada propositura da
ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei
mesma lhe propicia para questionar, perante o Fis
co, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se
devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras
de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, en
quanto dure, por iniciativa do contribuinte, o proces
so administrativo suspende o curso da prescrição da
ação penal por crime contra a ordem tributária que
dependa do lançamento definitivo. (BRASIL. supre
mo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 81.611-DF

previo exaurimento do procedimento administrati
vo como condição objetiva de punibilidade. Fonte-
les começa a argumentação definindo o que seja
condição objetiva de punibilidade, que, segundo
Bettiol e Fragoso3, é conseqüência do crime e indis
pensável à existência do delito.

Não haveria crime antes que a condição
objetiva de punibilidade se verificasse, haven
do então a condição objetiva de punibilidade,
que pelo entendimento do autor citado, seria
um acontecimento futuro ou concomitante e
incerto ao fato acontecido.

Ainda sob a influência de Fragoso, Fonteles-38
afirma que não há como autorizar persecução pe
nal sobre fato juridicamente inexistente, uma vez

Impetrante: Jose Eduardo Rangel de Alckmin. Impe
trado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Minis
tro Sepúlveda Pertence. Brasília, 10 de dezembro de
2003. Diário da Justiça da Uniao, Brasília, DF, 13 mai
2005d, p. 6.)

FONTELES, Cláudio. A constituiçao do crédito tribu
tário não é condição objetiva de punibilidade aos deli
tos contra a ordem tributária. In: Revista dos tribunais,
ano 91, vol. 796, pp. 492-497. São Paulo: RT, fev. 2002.
Veja-se o que escreveu Fonteles: Esta em Giuseppe
Bettiol, verbis: “Há porém casos determinados nos
quais o legislador, embora considerando estrutural
mente perfeito um crime, faz depender a punibili
dade do fato delituoso da verificação de um ulterior
evento, que Código e doutrina chamam de condições
de punibilidade. Assim, por exemplo, o fato da em
briaguez recebe punição (art. 688) quando o ébrio
seja surpreendido em tal estado em lugar público
ou aberto ao público(Direito penal, vol. 1, p. 240)”.
Adiante, e a partir das colocações de Vannini, prosse
gue o eminente processualista, verbis: “Indiscutivel
mente — afora a já afirmada inexistência de um crime
antes que a condição se verifique — o critério apre
sentado atinge o escopo porquanto isola a condição
de punibilidade dos elementos do fato, e enquanto
o fato é o complexo dos elementos materiais recon
duzíveis à ação humana, a condição de punibilidade
deve encontrar-se fora de qualquer repercussão que a
ação humana possa ter sob o aspecto da causalidade
física ou do da psicológica.” (FONTELES, Cláudio.
A constituição do crédito tributário não é condição
objetiva de punibilidade aos delitos contra a ordem
tributária. In: Revista dos tribunais, ano 91, vol. 796,
pp. 492 497. São Paulo: RT, fev. 2002.)
FONTELES, Cláudio. A constituição do crédito tribu
tário não e condição objetiva de punibilidade aos deli

que sendo as condições objetivas de punibiida
de elementos constitutivos do crime. Assim para
Fonteles39, a constituição do crédito tributário ‘ -

mais pode ser condição objetiva de punibii
mas questão prejudicial heterogênea,
questão posta sobre a constituição ou não do crédi
to tributário, se não o afirma, obviamente impede
a afirmação de que houve supressão ou redução,
do tributo, daí que se constitui em questão preju
dicial, atingindo a pretensao posta no juizo penal,
heterogênea porque a decisão está em autoridade
diversa do juiz da ação penal, abrindo campo à in
cidência do art. 93 do CPP40, tudo dentro da orga
nicidade do devido processo legal.

Sepúlveda Pertence4 procurou no seu voto
analisar as principais questões em debate, come
çando pelo art. 83 da Lei 9.430/96. Entendeu o
relator que esse artigo não condicionou a legi
timação do Ministério Público para a ação pe
nal pública por crime contra a ordem tributária,
porque os requisitos de procedibilidade não se
presumem, mas reclamam expressa determina
ção legal, que não contém naquele preceito.

Disse mais nesse aspecto que, mesmo se pos
sível essa interpretação, seria absurda, porque as
hipóteses até hoje previstas para a implemen
tação ou não da condição de procedibilidade e
sempre um ato de vontade, porém, no caso da

tos contra a ordem tributária. In: Revista dos tribunais,
ano 91, vol. 796, pp. 492-497. São Paulo: RT, fev. 2002.

FONTELES, Cláudio. A constituição do crédito tribu
tário não é condição objetiva de punibilidade aos deli
tos contra a ordem tributária. In: Revista dos tribunais,
ano 91, vol. 796, pp. 492-497. São Paulo: RT, fev. 2002.

Art. 93. Se o reconhecimento da existência da in
fração penal depender de decisão sobre questão di
versa da prevista no artigo anterior, da competência
do juizo civel, e se neste houver sido proposta ação
para resolvê la, o juiz criminal poderá, desde que essa
questao seja de dificil solução e não ve
to cuja prova a lei civil limite, suspender o c
processo, após a inquirição das testem
ção das outras provas de natureza urgente.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus
n. 81.611-DF. Impetrante: José Eduardo Rangel de
Alckmin. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília, 10 de
dezembro de 2003. Diário da Justiça da União, 8
lia, DF, 13 mai 2005d, p. 6.
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representação fiscal, seria uma agressão ao sis
tema igualá la a uma condição para o exercício
da ação penal. É que confiaria à burocracia fa
zendária — cuja ação a lei exige seja “plenamente
vinculada” (CTN, art. 30, 141 e 142) — mais que
a discricionariedade, a arbitrariedade para deci
dir da persecução ou não dos crimes contra a
ordem tributária.

Já em relação à necessidade de prévio exau
rimento das vias administrativas para o exercício
da ação penal, o ministro adotou posição contrá
ria a de Fonteles. Sepúlveda Pertence42 começa a
argumentação pelo entendimento de que os cri
mes definidos no art. 1° da Lei 8.137/90 são mate
riais ou de resultado, pois, para ele qualquer uma
das condutas comissivas ou omissivas descritas
nos diversos incisos se caracteriza o crime, mas
não basta à sua consumação, para a qual é im
prescindível que, de uma ou mais delas, resulte a
supressão ou redução do tributo devido.

Sepúlveda Pertence reporta à divergência
existente na doutrina a respeito da natureza ju
rídica do lançamento tributário, se declaratória,
constitutiva, preclusiva, processual ou procedi-
mental, entre outras43. Para ele, o que importa e é

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus
n. 81.611 DF. Impetrante: José Eduardo Rangel de
Alckmin. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília, 10 de
dezembro de 2003. Diário da Justiça da União, Brasí
lia, DF, 13 mai 2005d, p. 6.

‘~ Xavier diz que o problema da eficácia do lançamento

está vinculado aos problemas da dinâmica do fenô
meno tributário e da estrutura e conteúdo da obriga
ção tributária. Quem aceita o lançamento com a na
tureza juridica de constitutivo da obrigação tributá
ria, tem de explicar em termos diversos dos da relação
jurídica de credito as situaçoes jurídicas antecedentes
â sua emanaçao. Por outro lado, quem defenda que
o lançamento tem uma eficacia declarativa, é levado
a integrar as situaçoes subjetivas antecedentes à sua
prática, ao menos as de direito material, no âmbito da
obrigaçao tributaria, imediatamente criada pela veri
ficação do fato tributável previsto pela lei. (XAVIER,
Alberto. Do lançamento no Direito tributário brasilei
ro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 297)
Depois, Xavier registra que mesmo a partir de uma to
mada de posição tendo a lei como parâmetro a situação
não é fácil. O art. 113 do Código Tributário Nacional,
ao estabelecer, no seu art. 1°, que a obrigação principal

relevante para a solução da controvérsia é que há
um ponto de convergência entre os doutrinado
res declarativistas e constitutivistas é que a deci
são final do procedimento administrativo desem
penha função de acertamento da existência e do
conteúdo da obrigação. A partir de uma citação
de Xavier’~, declara que o lançamento é uma for
ma de remoção ou eliminação da incerteza obje
tiva que impende sobre a obrigação tributária.

Para Sepulveda Pertence, resolvida que esti
vesse a necessidade de se aguardar a decisão ad
ministrativa final, poderia parecer necessário o
esclarecimento se o acertamento do crédito tri
butário, na estrutura do crime, constituiria ele
mento essencial do tipo ou condição objetiva de
punibilidade e, em qualquer hipótese, se a pen
dência de processo administrativo ou judicial
sobre a matéria configuraria, ou não, questão
prejudicial obrigatória. Conforme o ministro a
pendência não diz de tal necessidade.

Segundo Borges45, antes do lançamento não
há débito, obrigação individualizada e concre
ta, mas tão-somente uma relação entre o dever
jurídico do sujeito passivo (contribuinte ou res
ponsável) e o dever do fisco, que se define como
um poder-dever, de realizar o lançamento. Da
necessidade de acertamento ou concretização
da existência e extensão dessa relação é que faz
surgir a distinção feita pelo Código Tributário
entre a obrigação tributária, prevista no art. 113,
Ç, 1~, e o crédito tributário, previsto no art. 142.

Outro ponto de consenso entre os tributaris
tas é o efeito preclusivo do lançamento no âmbito
administrativo, para realizar seu objetivo de acer
tamento definitivo da existência, individualização
e quantificação do crédito tributário. Esse efeito

surge com a ocorrência do fato gerador parece apontar
em termos categóricos para a tese da eficácia decla
rativa do lançamento. Porém o artigo 142 do mesmo
CTN sinaliza em sentido oposto, quando estabelece
competir privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento. XÁ-
VIER, Alberto. Do lançamento no Direito tributário
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 302)
XAVIER, Alberto. Do lançamento. Rio de Janeiro:

orense, 2005, p. 45.
BORGES, Jose Souto Maior. Lançamento tributário.
Sao Paulo: Malheiros, 1999, p. 451.

preclusivo impede que a administração proceda
à sua revisão em desfavor do contribuinte, com
exceção das hipóteses legais expressamente pre
vistas nos arts. 145, III e 149 do CTN.

Sendo a decisão administrativa definitiva
no âmbito da Administração, não é mais pos
sível sua alteração ou contra ou a favor do con
tribuinte, de sorte que o lançamento faz coisa
julgada administrativa tanto no que se relaciona
ao conteúdo do lançamento quanto em relaçao
à inexistência da relação tributária.

Para os declarativistas, se é contra o contri
buinte, confirmando a evasão fiscal, com a retro
atividade do lançamento, estaria caracterizado o
crime, com a ocorrência do elemento essencial
do tipo, porém se a seu favor, no dizer de Sepúl
veda Pertence46, ilide o juízo positivo de tipici
dade, quando se cogita de crime de dano, dada a
eficácia preclusiva da decisão administrativa fa
vorável ao contribuinte. É que no âmbito admi
nistrativo, está afirmado que não suprimiu nem
reduziu tributo devido, não se podendo imputar
ou condenar alguém por crime que tem, na su
pressão ou redução do mesmo tributo, elemento
essencial do tipo.

Diz Sepúlveda Pertence que, mesmo não se
admitindo a decisão final administrativa como
elemento do tipo, não é possível aceitar-se o ar
gumento de que antes dela se possa instaurar o
processo por crime de dano contra a ordem tri
butária. Se a Administração é a única com atri
buição para constituir o crédito tributário e se o
crime definido no art. 1° da Lei 8.137/90 pressu
põe a existência de tributo suprimido ou reduzi
do, não se pode afirmar, mesmo para a denúncia,
a ocorrência desse pressuposto, enquanto a res
peito não opere, pelo menos, o efeito preclusivo
da decisão final do processo administrativo.

46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus

n. 81.611 DF. Impetrante: José Eduardo Rangel de
Alckmin. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília, 10 de
dezembro de 2003. Diário da Justiça da União, Brasí
lia, DF, 13 mai 2005d, p. 6.

Sepúlveda Pertence4 então afirma que, se n
a tipicidade, a punibilidade da conduta do age
te, mesmo típica, estará subordinada à decisão de
autoridade diversa do juiz da ação penal. Por essa
razão, defende que, para fugir de polêmica desne
cessária, qual seja a de inserir a decisão definitiva
do processo administrativo de lançamento entre
os elementos do tipo do crime contra a ordem tri
butária, desloca a questão da esfera da tipicidade
para a das condiçoes objetivas da punibilidade.

Diz ele que a solução para o impasse é seme
lhante à adotada nos crimes falimentares. Em
bora o crime falimentar tenha ocorrido em data
anterior, a ação penal somente poderá ser pro
posta após a sentença de falência proferida pelo
juiz cível, o mesmo se dando nos delitos contra a
ordem tributária, na qual a punibilidade do agen
te se subordina à superveniência da decisão defi
nitiva do processo administrativo de revisão
lançamento, instaurado de oficio ou impugnação
do contribuinte ou responsável tributário.

Apesar de semelhante a solução, a diferença
está em que nos crimes falimentares a questão se
confia a uma autoridade do Poder Judiciário o
juiz de falência, enquanto que nos delitos contra
a ordem tributária a propositura da ação penal
se subordina a uma decisão do Poder Executivo.
Um outro argumento ainda foi utilizado para
a concessão do HC 81.61 1/DF: a possibilidade
da extinção da punibilidade nos crimes contra
a ordem tributária mediante o pagamento do
tributo devido, porém essa problemática será
discutida, a seguir em tópico à parte.

Uma questão, contudo, avultou na Supre
ma Corte brasileira durante a discussão d
beas Corpus referido. É que o processo admi
nistrativo poderia demorar demasiadamente
e o fato sofrer a prescrição, sendo encontrada
a solução pela aplicação analógica do art. 116,

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus
n. 81.61 l-DF. Impetrante: José Eduardo Rangel de
Alckmin. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília, 10 de
dezembro de 2003. Diário da Justiça da União, Br
lia, DF, 13 mai 2005d, p. 6.
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1, do Código Penal48, de modo que enquanto
a deflnitividade do tributo estiver obstada por
iniciativa ou recursos administrativos do con
tribuinte, a prescrição ficará suspensa.

Esse julgamento foi o precedente para a
edição da súmula vinculante n° 24 do Supremo
Tribunal Federal49, publicada em 11 de dezem
bro de 2009, que estabeleceu, não se tipificar o
crime previsto no artigo P, incisos 1 a IV, da Lei
8.137/90, antes do lançamento do tributo.

5 Considerações finais

O respeito à dignidade da pessoa humana
deve ser o norte quando da utilização da ação
penal para processo e julgamento dos crimes, em
particular daqueles praticados contra a ordem
tributária, em razão de, nestes casos, a ameaça do
processo servir como forma de cobrança dos tri
butos devidos.

O Direito Penal deverá ser concretizado por
um modelo de processo penal estruturado em
moldes racionais, a serviço do cidadão e elimi
nadores de instrumentos ameaçadores e aviltan
tes da incolumidade física e moral dos acusados.
Dessa concepção advém o modelo de estrutura
acusatória, para garantir a defesa do acusado
após a investigação dos fatos, atribuindo-lhe
um código proibitivo de contra ele se utilizarem
práticas que ultrapassem o que é legítimo, por
efeito do Contrato Social.

Nesse diapasão há fazer com que a socieda
de civil acredite no sistema de justiça, ao invés
de com ele se terrificar. Dessa forma, os direi
tos de defesa de que o acusado é detentor ga
rantem uma política processual que não com
preende nem aceita situações como aquelas em
que, por razões de Estado, se considere culpado

~ Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final,

a prescrição não corre: 1 - enquanto não resolvida, em
outro processo, questão de que dependa o reconheci
mento da existência do crime;

49Súmula Vinculante 24: Não se tipifica crime material
contra a ordem tributária, previsto no An. 1°, incisos 1
a IV, da Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo
do tributo. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula
Vinculante n°24. Brasilia, 2 de dezembro de 2009. Diário
da Justiça Eletrônico n°232, Brasilia, 11 dez. 2009, p. 1)

um inocente, seja com a finalidade de resguardar a
posição do verdadeiro criminoso, seja como urna
demonstraçâo do poder público estatal.

A intimidação advinda do processo penal não
deve ser atemorizadora e injusta, desrespeitadora
de direitos, liberdades ou garantias. Tanto não é
que o Direito processual penal não pode conside
rar legitimado, que durante o desenvolvimento do
processo haja ingerências na esfera de autonomia
dos cidadãos, que se revelem cruéis ou desumanas.
No âmago, o objetivo é salvaguardar a dignidade
do cidadão, daí a importãncia capital do processo
penal na persecução de uma dada política estatal
punit iva.

O respeito à dignidade da pessoa é garanti
do em muitos sistemas normativos espalhados
pelo mundo. No Brasil, é expressamente previsto
no art. P, III, da Constituição Federal. No núcleo
imutável da dignidade humana do acusado está o
limite de atitudes perigosas e nefastas na apuração
de um suposto ilícito.

Daí que não se poder aceitar a dita denúncia
genérica, sem a individualização da conduta de to
dos os participantes no fato apontado como ilícito,
sob pena de se submeter inocentes ao vexame de
um processo penal estigmatizante e gerador de do
res irreparáveis ao cidadão.

Atento ao princípio da dignidade da pessoa
humana, agiu acertadamente o Supremo Tribunal
Federal ao reconhecer o prévio exaurimento da via
administrativa, transmudando a ação de pública
incondicionada para pública condicionada, como
uma condição de procedibiidade para o exercício
da ação penal. Pois, se assim não fosse, a ação penal
nos crimes contra a ordem tributária tornar se-ia em
mero instrumento de cobrança de tributos, quando,
pan isso, existe a ação cível correspondente.
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O projeto de Lei n°156/2009, que tramita no
Senado da República, pretende revisar comple
tamente o Código de Processo Penal brasileiro e
foi criado a partir dos estudos de uma comissão
de notáveis juristas. Dentre as significativas no
vidades introduzidas no projeto surgem a cria
ção do juiz das garantias (art. 15-18), a previsão
de novos direitos para presos, investigados (arts.
8°-14), réus (arts. 60-74) e vítimas (arts 75-82),
bem como a radical alteração do modelo tra
dicional de prisão cautelar (arts. 523-554), que
passa a ser uma medida cautelar pessoal de na
tureza excepcional, coadjuvada por outras 14
medidas cautelares pessoais mais econômicas
em sua aplicaçâo, as quais “poderão ser aplica
das isolada ou cumulativamente”, de forma si
milar ao que ocorre com as medidas protetivas
de urgência, previstas na Lei 11.340/06.

A meu pensar, pretende-se notabilizar o sis
tema acusatório e as garantias constitucionais,
bem assim dar mais efetividade ao processo de
forma a garantir à aplicação da lei penal, mmi
mizando o quadro de crescente criminalidade.
Todavia, contraditoriamente à finalidade revi
sora do CPP vigente, data vênia, o projeto em
referência não contemplará os anseios da socie
dade brasileira que se encontra exaurida pelo
crime organizado e corrupção desenfreada, com
a marca indelével da impunidade.

Houve-se com a única preocupação extre
mada de garantir todas as formalidades imagi
náveis para proteger os acusados, independen
temente do resultado ou da efetiva prestação
jurisdicional, com sobreposição da forma, sob o
manto da garantia da ampla defesa. Dar-se-á a
adoção de sistema que afastará o juiz de sua fun
ção primordial e o enclausurará na missão ex
clusiva de garantir proteção ao acusado. O Juiz
nada pode nesse modelo em gestação, exceto se
antevir que a medida irá favorecer ao acusado.

Nessa linha, sob a suposição indevida de par
cialidade, cria-se a separação entre o juiz do proces
so-crime e o juiz do inquérito, este último denomi
nado juiz das garantias. Aqui uma ambivalência ou

Juíza federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho

redundância, posto que, por mandamento consti-.
tucional, todos os juízes, do inquérito e da ação, são
guardiões dos direitos e garantias individuais.

Há que se apontar, para oportunizar o debate,
a comprovação fático científica da validade dessa
divisão, que até mesmo esbarrará na impossibi
lidade de sua execução em um país continental,
com diferenças estruturais enormes, como as que
se pode vislumbrar no judiciário dos diversos
estados brasileiros. Como efetivar o duplo juízo
em comarcas de vara única, que distam umas das
outras horas e até dias de barco? De pronto se
constata que a simples concessão de prazo para
acomodar essa mudança não é o bastante.

É preciso, primeiro, um estudo aprofunda
do das causas dessa opção, pois ao colher, mui
tas vezes as principais (interceptações, quebras
de sigilo), o juiz não se vincula a esse ou aquele
resultado com ofensa ao princípio da imparciali
dade. Citam-se alguns exemplos esparsos, como
justificativa, todavia, o que ocorrerá, em verdade,
será a quebra, sem qualquer razão, da regra bási
ca da vinculação e prevenção, institutos vetustos
que visam, exatamente, garantir uma prestação
jurisdicional mais rápida, efetiva e próxima dos
acontecimentos fáticos, portanto, mais justa.

O Supremo Tribunal Federal decidindo
sobre a suspeição judicial, pela atuação na fase
investigativa, já afastou qualquer inconstitucio
nalidade ou violação dos princípios constitucio
nais. Para ilustrar, veja se a seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR-
PUS. PRESIDÊNCIA DE INQUÉRITO.
IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO.
INOCORRÊNCIA. ART. 255 do CPP.
ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. JUI
ZADO DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊN
dA. INCOMPATIBILIDADE DO ART.
75 DO CPP COM A CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

- As hipóteses de impedimento elencadas
no art. 252 do Código de Processo Penal
constituem um numerus clausus. II - Não
é possível, pois, interpretar se extensiva

mente os seus incisos 1 e II de modo a en
tender que o juiz que atua em fase pre pro
cessual desempenha funções equivalentes ao
de um delegado de polícia ou membro do
Ministério Público. Precedentes. III - Não
se adotou, no Brasil, o instituto acolhido
por outros países do juizado de instrução,
no qual o magistrado exerce, grosso modo,
as competências da polícia judiciária. IV
Ojui4 ao presidir o inquérito, apenas atua
como um administrador, um supervisor, não
exteriorizando qualquer juízo de valor sobre
fatos ou questões de direito que o impeça de
atuar com imparcialidade no curso da ação
penaL V - O au. 75 do CPP, que adotou a
regra da prevenção da ação penal do magis
trado que tiver autorizado diligências antes
da denúncia ou da queixa não viola nenhum
dispositivo constitucionaL VI - Ordem dene
gada. ( HC 92893 / ES — ESPÍRITO SANTO
Relator: Mi RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento: 02/10/200 Órgão Julgador Tri
bunal Pleno)

Em mais, pelo projeto de lei em análise, as
provas produzidas em um inquérito policial não
poderão servir para fundamentar as decisões do
juiz na sentença criminal, podendo ser utilizadas
apenas aquelas colhidas sob o manto do contra
ditório judicial. Portanto, todo o trabalho inves
tigativo, inclusive perícias (interpretação literal
e restritiva), não mais podem coadjuvar na con
denação. Devem ser repetidas ou produzidas em
juízo para emprestar validade ao julgamento. Aí,
mais uma ambivalência, visto que a excessiva pre
ocupação em resguardar um princípio conduziu
ao esquecimento a impossibilidade de reprodu
ção de muitas provas, sobretudo da materialida
de delitiva (ou, doravante, serão exumados todos
os cadáveres). Além da clara desnecessidade e
redundância de reproduzir todas as provas, com
nefasto prejuízo à resposta estatal

De registrar que, se o modelo atual já con
duz, em grande parte, a prescrição do direito

‘Resposta no sentido de julgamento final, com conde
nação ou absolvição. A pronta e efetiva resposta estatal
não interessa apenas à acusação. O acusado busca, sem
sombra de dúvida, resolução célere da controversia
para afastar as agruras de um processo crime, sobre
tudo se inocente.

estatal de punir, com esse novo formato, se não
for repensado em alguns pontos, maior será a
probabilidade de nada resultar do processo.

A preocupação em tarifar a atividade judi
cial é enorme e está evidenciada em todo o corpo
do projeto. Contudo, o texto consagra fórm
absolutamente vaga ao definir que os indícios
devem ser graves, precisos e concordantes para
prova da existência de um fato.

A adoção do sistema acusatorio esta mate
rializada nos artigos 4° e 162 do PL, sendo que
em razão disso estará vedada a iniciativa proba
tória do juiz na fase investigatoria e a substitui
ção da atuação da acusaçao. Outrossim, a defesa
veemente desse sistema, como forma de garan
tir a equidistância do julgador, retirou deste a
possibilidade de buscar esclarecer os fatos, ex
ceto se, conforme parágrafo único do art. 162,
configurar dúvida sobre a prova produzida.

No sentido contrário da reforma que vem
sendo gestada no processo civil, que se viu esgo
tado pela ineficiência, a comissão preocupou se
em delimitar, ao máximo, a atividade do juiz,
deixando espaço mínimo para sua atuação e re
duzindo a função jurisdicional a de mero espec
tador, sem o necessário equilíbrio com a missão
de definir a lide. Todo o sistema, visto de forma
ampla, está no sentido de dar máxima proteção
ao acusado, chegando ao sacrifício da efetivida
de processual e da essência do poder judiciário,
que, a meu ver, é julgar livremente com base em
todo o acervo probatório e com o objetivo de
garantir resultado mais próximo dos fatos em
apuração. O juiz não pode ficar engessado pelo
receio da carga subjetivista do julgamento.

Enfim, o pensamento reinante no projeto en
cerra mero receio, desprovido da visão prática do
processo-crime. Nenhum juiz busca condenar ou
absolver, mas sim dar a solução justa à demanda.

Ensina-nos Marcelo Lessa Bastos, em seu
projeto de pesquisa científica apresentado no

20 sistema acusatório tem suas raízes na Grécia e floresceu
após a Revolução Francesa. Pressupõe relação processual
com absoluta igualdade entre a acusação e a defesa, de
vendo o Juiz manter-se distante da iniciativa probatória
para não haver risco à imparcialidade do julgamento.

Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal: ambivalências
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programa de Mestrado da Faculdade de Direito
de Campos, que:

O maior desafio do processualista dos dias
atuais consiste em, exatamente, fazer a
ponderação entre as garantias fundamen
tais inerentes a um processo penal demo
crático e a efetividade deste processo, não
perdendo de vista que esta também é uma
garantia fundamental, como componente
do direito de acesso à Justiça e que, uma
vez completamente sacrificada, pode con
duzir a uma impunidade que, em última
análise e a longo prazo, tende a compro
meter a própria manutenção do regime
democrático que se pretende preservar.
Nesta perspectiva, o enfrentamento do
crime organizado precisa superar um apa
rente paradoxo entre não abrir mão das
garantias fundamentais do réu, qualquer
que seja seu status dentro da organização
criminosa, e produzir um processo efetivo,
que permita a correta aplicação do direito
material à espécie. Às demonstrações de
ousadia do crime organizado, não se pode
responder com autoritarismo, eis que o
Estado jamais poderia combater o crime
se comportando como criminoso. Ë pre
ciso buscar, dentro de um processo demo
crático, comprometido com as garantias
individuais das quais em momento algum
pode se afastar, a efetividade necessária ao
seu fim último, que é a manutenção da or
dem jurídica, com a perfeita aplicação das
normas de convivência que regem as rela
ções humanas, no caso em foco, as normas
do Direito Penal, o que igualmente não
pode ser perdido de vista.

O professor Leonardo Augusto Marinho
Marques, em sua palestra proferida no dia
14/04.20104, defendeu que a reforma de 2008,
no que concerne à vedação da atividade proba
tória, veio de encontro ao sistema acusatório,
visto que ampliou os poderes do juiz para a fase
de investigação. Sustentou que o sistema garan

Na visão de José Carlos Barbosa Moreira, “a melhor
forma de coibir um excesso e de impedir que ele se repita
não consiste em santificar o extremo oposto’~
Seminario promovido pela ESMAF 1’ REGIÃO.

tista e necessario para conter as possibilidades
de arbítrio do poder estatal, de modo a, na atual
leitura do modelo constitucional do comparti
lhamento, assegurar que cada instituição fique
limitada ao exercício de suas funções adequan
do ao sistema acusatório e alijando, de vez, a ne
fasta figura inquisitorial.

O fato de as partes, a qualquer tempo, po
derem argumentar e produzir provas para con
formar a decisão parece ser a melhor forma de
enquadrar o processo criminal no modelo de
Estado Democrático de Direito.

Sustentou, ainda, que não devemos pensar
apenas na divisão de atribuições, mas em dar
exclusividade de determinadas funções. Lem
brou a filosofia da consciência para concluir que
quem dedica a analisar um objeto deve apenas
observar e manter a mente pura. No entanto,
a neutralidade não se assenta no ato de julgar
fatos e conduta humana. A neutralidade é uto
pia. Ao final, aceita que o juiz deve participar da
produção da prova como sujeito que interage e
não como mero observador, pois estaria ceifa
do da possibilidade humana da dúvida. O que
não pode, com o que concordamos plenamen
te, é substituir a atividade do ministério público
diante da inação ou comodismo deste.

Sem dúvida esse é o ponto de equilíbrio na
atividade probatória do julgador, pois não se julga
um crime pelo simples distanciamento processual,
mas sim pela leitura pessoal dos elementos cons
tantes dos autos e com a introdução no processo
daqueles que se fizerem necessários à conclusão
segura. Por conseguinte, nesse tema, o projeto ca
rece de estudo mais aprofundado, sobretudo para
colher opiniões outras e melhor debater a opção a
ser adotada. A radicalização de um sistema nãofaz
bem ao próprio regime democrático.

Em obra intitulada Punir em Democracia,
ANTOINE GARAPON & FREDERIC GROS &
THIERRY PECH, em resumo ,ponderam: “Pu
nição ou impunidade, qual e o maior escândalo?
Por um lado, comovemo-nos com as condições
nas quais são mantidos os que povoam as nossas
prisões; por outro, uma evasão espetacular ou um
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odioso assassinato fazem -nos reclamar mais dure
za em relação aos que prevaricam. Como conciliar
equidade e respeito pela pessoa humana? Devemos
levar em conta o interesse e o sofrimento das ví
timas? Que diferença então entre punição e vin
gança? Essa e uma reflexão audaciosa e profunda
sobre o que deve ser o sentido da pena nas so
ciedades que se pretendem evoluídas e deve ser a
tônica de qualquer modificação processual neste
Século XXI. Sem retrocessos e sem contemplação
excessiva de um dos pólos em ponderação.

Ao prosseguir na análise, verifico mais, o
projeto traça alguns direitos para a vítima, como
ser comunicada da prisão ou soltura do suposto
autor do crime, da conclusão do inquérito, do
oferecimento da denúncia, do arquivamento
da investigação e do julgamento final, podendo
acompanhar o processo e dele participar, tudo
aparentemente como forma de justificar perante
a sociedade o novo modelo adotado, passando o
Estado a dividir com a vítima a responsabilidade
pelo resultado do processo, afinal, dele partici
pou ou poderia participar.

No entanto, essas intimações e ate participa
ção, ainda que se entendam louváveis e devidas,
sem dúvida, constituirão causas geradoras de
maior demora no julgamento6 que, porquanto,
deveriam vir atreladas a modificações substan
ciais do regramento da prescrição. Assim não
ocorreu e, para agravar, nos termos do artigo 79
do projeto, a vítima poderá até mesmo requerer
a composição civil do dano moral causado pela
infração, que será arbitrado na sentença final.

Outro ponto que chama atenção é aquele
que aumenta o número de jurados do Tribunal
do Júri de sete para oito, com vistas a, em caso
de empate na votação, que o réu seja absolvido.
Impressiona essa modificação, pois não é crível
que se adote a possibilidade de empate como for
ma de afastar a aplicação da lei penal de forma
efetiva. Parece conduzir o processo a uma mera
encenação, com a predefinição do resultado in
dependentemente do bem jurídico tutelado.

6 Basta imaginar a situação de a vítima não ser localiza

da para intimação pessoal ou mudar se de endereço
sem comunicar no processo.

Há mais ambivalências: pelo PLS 156/2009,
os crimes contra o patrimônio sem grave amea
ça ou violência contra a pessoa deixam de ser de
ação penal pública incondicionada. A medida
mostra-se prejudicial à apuração de tais crimes,
pois a vítima ficará a mercê das ameaças e chan
tagens dos autores do delito, em absoluta situa
ção de vulnerabilidade que a impedirá de procu
rar a punição ou no mínimo desestimulara.

Nada obstante as duras palavras, não se
pode objetar à conclusão de Lindinalva Rodri
gues Côrrea, no sentido de que constitui:

Retrocesso odioso que na prática retira o
direito de punir do Estado, dando ainda
mais PODER AO CRIMINOSO, lhe fa
cultando intimidar a vítima para fins de
impedir a representação e MUITO pior,
impede a prisão em flagrante dos melian
tes, ainda que estejam com um caminhão
de mudanças, subtraído tudo que estiver
a seu alcance de uma residência qualquer
de um trabalhador em viagem, com o qual
não se pode ou não se consegue comuni
cação, já que não poderia ser encontrado
de imediato para ofertar a exigida repre
sentação para se efetivar a prisão

O projeto, sob o mesmo olhar, centrando
preocupação exclusivamente na divisão das tare
fas no curso do processo como forma de garantir
os direitos dos acusados, deixou sem qualquer
resposta a atuação desleal, despropositada, teme
rária, de má-fé, enfim, atentatória à dignidade da
justiça. Portanto, perde-se oportunidade ímpar
de conferir poderes ao juiz, condutor do proces
so, no sentido de punir e inibir atitudes lesivas
à lealdade processual e à boa-fé, objetivamente
considerada. Essa abordagem merece, pois, mais
atenção dos juristas, tal como feito no Código de
Processo Civil8, que tem capitulo específico des
tinado aos deveres das partes e dos seus procu
radores e seção própria para regulamentar a res
ponsabilidade das partes por dano processual.

03.07.2009. Críticas Pontuais ao Projeto de Reforma do Có
digo de Processo Penal publicado 3/07/2009 por Lindinalva
Rodrigues Corrêa em http://www.webartigos.com.
Vide artigos 16 a 18 do CPC.
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A sugestão que se faz, nesse particular, é a
ampliação do artigo 51 do PL para assegurar o
poder de prevenir e reprimir atos contrários à
dignidade da justiça, como a previsão de multa a
todos que derem causa a adiamento ou retarda
mento injustificado dos atos processuais; além
do uso da força policial, quando necessário e a
adoção de outras medidas que se fizerem neces
sárias à condução regular do processo.

Essas são algumas observações que ouso
externar relativamente ao PL 156, de forma que
em minha percepção, em boa hora, o Supremo
Tribunal Federal pediu a suspensão de sua tra
mitação até que possa ser mais satisfatoriamente
examinado. Nesse espaço aberto pela Corte Su
prema, auguro por um encontro da teoria, muito
especialmente da filosofia política e a do direito,
com a reflexão extraída da prática direta com
os processos de fragmentação do tecido da so
ciabilidade, no lugar em que são mais sensíveis,
e, para tanto, que as associações de jufzes sejam
mais atuantes e façam chegar àquele sodalício
o posicionamento daqueles que irão aplicar a
norma concretamente, dando oportunidade ao
debate norteado por esse encontro.
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das coisas, do “ir sem volta” do tempo e
das permanentes partidas que nos faz pal
milhar cada pedaço da estrada com a ânsia
ofegante de quem sabe do fim)

Introduzido pela Emenda n°. 45, de 8 de
dezembro de 2004, o inciso LXXVIII do artigo
50 positiva no direito constitucional brasileiro o

princípio da duração razoável do processo.
Ao destacá-lo como enunciado prescritivo

expresso, o legislador constituinte da reforma
promoveu a superação da abordagem que o
vinculava exclusivamente ao direito funda
mental de acesso à justiça, sob o enfoque do
devido processo legal.

Consagrado como garantia fundamental, o
princípio da duração razoável do processo irra
dia seus efeitos como mandamento tanto para o
legislador infraconstitucional, quanto para o in
térprete no momento da aplicação e construçao
do direito na prática forense3

Desta forma, a Carta Maior resguarda am
plamente o direito à prestação jurisdicional,
abrangendo o acionamento da máquina judici
ária, a regularidade do procedimento e a efetivi
dade da decisão.

Trecho da Oração de Formatura do Curso de Direito
(Turma de 1997.2) da Universidade Federal da Bahia,
proferida por Jorge Almeida Santiago Júnior.

Art. 5°, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e ad
ministrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional n”
45, de 2004).
MELLO, Celso Antonio Bandeira, Curso de direito
administrativo apud SILVA, José Afonso. Curso de
Direito Constitucional, 13~ Ed., São Paulo: Malheiros
Editores, 1997, p. 93.

Juíza federal substituta Sandra Lopes Santos de Carvalho

Como esclarece o Desembargador Fran
cisco Wildo Lacerda Dantas, “o conteúdo da

norma sob análise esclarece que se trata de uma

garantia dirigida tanto ao processo jurisdicional
quanto ao processo administrativo (A todos, no

âmbito judicial e administrativo), que busca ga
rantir uma duração razoável do processo (são

assegurados a razoável duração do processo),

bem como os meios que assegurem a celeridade

em sua tramitação (e os meios que garantam a

celeridade de sua tramita ção)”4.

Na seara processual penal, sobreleva a im

portância dessa abordagem, principalmente em
relação aos instrumentos fornecidos pelo Esta
do brasileiro para preservar a celeridade de tra
mitação do processo.

A legislação processual penal brasileira, em
consonância com a norma constitucional, dis
ponibiliza mecanismos específicos que coíbem
a perda de tempo no processo, tanto em decor
rência do mau uso do aparelhamento judicial,
como em conseqüência da atividade procrasti
natória das partes, principalmente em relação
à matéria probatória, quando o retardamento
processual enseja implicações no âmbito dos
direitos fundamentais,

O direito das partes à introdução, no pro
cesso, das provas que entendam úteis e
necessárias à demonstração dos fatos em
que se assentam suas pretensões, embora
de índole constitucional, não é, entretan
to, absoluto. Ao contrário, como qualquer
direito, também está sujeito a limitações
decorrentes da tutela que o ordenamento

Justificativa de pertinência e relevância.
Limite à expedição de carta precatória para

inquirição de testemunhas no processo penal

4DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. A questão do pra
zo razoável da duração do processo. Revista CEJ/Con.
selho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários.
Brasília, Ano XIV, n. 48, p. 4-13, jan./mar.20 10.
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confere a outros valores e interesses igual
mente dignos de proteção.5

Nesse momento, incumbe ao juiz condutor
do feito aproveitar os instrumentos processuais
disponíveis para manter a regularidade do pro
cesso, inclusive no que diz respeito à razoabili
dade de sua duração. Como responsável primá
rio pela efetividade da prestação jurisdicional, o
magistrado pode e deve limitar a ativida
de probatória pretendida pelas partes, sempre
atento aos ditames do Estado Democrático de
Direito, principalmente os princípios da ampla
defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, a valorização das circunstân
cias fáticas e processuais adequadas à revelação
da verdade não pode implicar em restrição in
devida do direito à prova, nem em consideração
antecipada acerca da inutilidade dos resultados
(prejulgamento), até porque órgão julgador di
verso (em sede de recurso, por exemplo) pode
interpretar diferentemente a questão. Daí a im
portância da veiculação de instrumentos legal
mente previstos e da exteriorização dos funda
mentos da decisão, os quais garantem o direito
das partes, legitimando a atuação da jurisdição.

Ratificando a existência desse poder restriti
vo, leciona o Professor Antonio Magalhães Go
mes Filho6 que “esses limites probatórios podem
ter fundamentos extraprocessuais (políticos),
como ocorre em relação à proibição de introdu
ção de provas obtidas com violação de direitos
fundamentais, ou processuais7 (lógicos, epistemo
lógicos), quando se excluem, por exemplo, as pro
vas impertinentes, irrelevantes, ou que possam
conduzir o julgador a uma avaliação errônea”.

A exclusão da prova determinada por razões
extraprocessuais (provas ilícitas) tem inquestioná

5GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova
no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tri
bunais, 1997, p. 91.

GOMES PILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova
no processo penaL São Paulo: Editora Revista dos Tri
bunais, 1997, p. 93.
Há divergência terminológica na doutrina processual
penal no que se refere ao fundamento processual, já
que grande parte dos autores denomina ILEGÍTIMA a
prova vedada de natureza processual.

vel base normativa na Constituição Federal (inciso
LVI do artigo 5° da CF/888) e no CPP (art. 157 do

CPP9), não sendo objeto do presente trabalho.
Por seu turno, os fundamentos lógicos para

a limitação da atividade probatória das partes
estão amparados pela previsão normativa ins
culpida no artigo 400 do CPP, que autoriza o
indeferimento pelo juiz, no curso do processo
comum ordinário, das provas consideradas irre
levantes, impertinentes e protelatórias

Art. 400. Na audiência de instrução e
julgamento, a ser realizada no prazo ma
ximo de 60 (sessenta) dias, proceder se a
à tomada de declarações do ofendido, à
inquirição das testemunhas arroladas pela
acusação e pela defesa, nesta ordem, res
salvado o disposto no art. 222 deste Có
digo, bem como aos esclarecimentos dos
peritos, às acareações e ao reconhecimen
to de pessoas e coisas, interrogando-se, em
seguida, o acusado. (Redação dada pela Lei
n°11.719, de 2008).

51° As provas serao produzidas numa só
audiência, podendo o juiz indeferir as

8LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos.

9Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranha
das do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as
obtidas em violação a normas constitucionais ou le
gais. (Redação dada pela Lei n° 11.690, de 2008)

Nos termos do parecer da Comissão Temporária de
Estudo da Reforma do CPP, sobre o Projeto de Lei
n°. 156, de 2009, que reforma o CPP, «Importa ainda
sublinhar que, no modelo acusatório, a principal ati
vidade do juiz consiste em filtrar as provas propostas
pelas partes. Nesse sentido, o art. 163 do projeto de
Código preceitua que “o juiz decidirá sobre a admis
são das provas, indeferindo as vedadas pela lei e as
manifestamente impertinentes ou irrelevantes”. As
partes propõem. O juiz admite, ou não, sobretudo
tendo em conta a licitude, a pertinência e a relevância
mínima. O art. 157 do atual CPP, com redação deter
minada pela Lei n° 11.690, de 2008, cogita apenas da
inadmissão das “provas ilícitas”. Como se vè, o proje
to de Código adota conceito mais amplo, na medida
em que também autoriza a inadmissão de provas im
pertinentes ou manifestamente irrelevantes”. Não se
quer, assim, que o juiz fique paralisado em manobras
procrastinatórias ou filigranas jurídicas, com vistas a
preservar o regular andamento do processo”.

consideradas irrelevantes, impertinen
tes ou protelatórias. (Incluído pela Lei n°
11.719, de 2008).

Especificamente em relação à prova teste
munhal, o Código de Processo Penal reconhece
ao juiz a possibilidade de fixar os fatos do pro
cesso, através de critérios lógicos de pertinência
e relevância, ao prever a inadmissibilidade de
perguntas que não guardem relação com a causa
ou que se tratem de mera repetição de outra já
respondida (art. 212 fl)~

Além disso, a Lei n°. 11.900/2009 introduziu
no sistema processual penal brasileiro requisitos
formais para a inquirição de testemunhas me
diante a expedição de cartas rogatórias, um dos
quais, segundo o novel artigo 222-A do CPP,
constitui a demonstração da imprescindibilida
de da prova pretendida.

Ao ser questionada a constitucionalida
de do dispositivo mencionado, o Plenario do
Supremo Tribunal Federal, se manifestou nos
seguintes termos:

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE
CARTAS ROGATÓRIAS. NECESSIDA
DE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUA IM
PRESCINDIBILIDADE. PAGAMENTO
PRÉVIO DAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA PARA OS ECONOMICA
MENTE NECESSITADOS. CONSTITU
CIONALIDADE DO ART. 222-A DO CPP.
DEFERIMENTO PARCIAL DA OITIVA
DAS TESTEMUNHAS RESIDENTES NO
EXTERIOR, NO PRAZO DE SEIS MESES.

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas par
tes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz
aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem
relação com a causa ou importarem na repetição de
outra já respondida.
Parágrafo unico: Sobre os pontos não esclarecidos, o
juiz poderá complementar a inquiriçao.

Art. 222 A. As cartas rogatórias só serão expedidas se
demonstrada previamente a sua imprescindibilidade,
arcando a parte requerente com os custos de envio.
(Incluido pela Lei n° 11.900, de 2009)
Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o dis
posto nos §5 lo e 2o do art. 222 deste Código. (Inclu
ido pela Lei n° 11.900, de 2009)

A expedição de cartas rogatórias para oitiva
de testemunhas residentes no exterior con
diciona se à demonstração da imprescindi
bilidade da diligência e ao pagamento previo
das respectivas custas, pela parte requeren
te, nos termos do art. 222-A do Código de
Processo Penal, ressalvada a possibilidade de
concessão de assistência judiciária aos eco
nomicamente necessitados. A norma que
impõe à parte no processo penal a obrigato
riedade de demonstrar a imprescindibilidade
da oitiva da testemunha por ela arrolada, e
que vive no exterior, guarda perfeita har
monia com o inciso LXXVIII do artigo 5°da
Constituição FederaL.. (STF, Tribunal Ple
no, AP 470 QO4 / MG - MINAS GERAIS,
QUARTA QUEST.ORD. AÇÃO PENAL,
Relator(a): Mm. JOAQUIM BARBOSA,
DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02
10-2009) (grifo nosso).

Nesse diapasão, o Ministro Joaquim Barbo
sa, relator da AP 470 — Q04/MG, com o brilhan
tismo que lhe é peculiar, esclareceu:

No que diz respeito especificamente a exi
gência de demonstração prévia da impres
cindibilidade da expedição das rogatórias,
assinalo o que me parece óbvio, ou seja,
trata-se de norma que, em última análise,
apenas explicitou diretriz já imposta ao
juiz, consistente no dever que lhe incumbe
de zelar pela rápida solução do litígio (art.
125, II, do CPC, dc o art. 3° do CPP), in
deferindo as provas inúteis, impertinentes
ou protelatórias (art. 400, 51°, do CPP).

Por essa razão, entendo que, dizer que o
art. 222-A do CPP é inconstitucional, por
reclamar a demonstração prévia da im
prescindibilidade da expedição da roga
tória requerida pela parte, é o mesmo que
afirmar que a Constituição admitiria, em
nome do princípio da ampla defesa, até
mesmo a obrigatoriedade da oitiva de tes
temunhas residentes no exterior, mesmo
que elas nada saibam sobre os fatos cuja
elucidação seja necessária à resolução do
conflito sob julgamento.

Ao contrário, penso que a norma que im
põe à parte no processo penal a obriga
dade de demonstrar a impresc
da oitiva da testemunha por
que vive no exterior, guarda perfeita har
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monja com o inciso LXXVIII do artigo 5°
da Constituição Federal, que assegura “a
todos, no âmbito judicial e administrativo e
administrativo, a razoável duração do pro
cesso e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação”. (p. 79/80).

Idêntico raciocínio pode ser desenvolvido
em relação à expedição de cartas precatórias
para a oitiva de testemunhas. Isto porque subs
tancialmente não há diferenças entre os atos
processuais, os quais, em última instância, via
bilizam a colheita de depoimentos fora do juízo
processante. Além disso, ambos implicam em
demora considerável para a instrução processu
al, atualmente condensada em audiência única,
conforme previsão do mencionado 51° do art.
400 do CPP, incluído pela Lei n°. 11.719 2008.

A omissão do legislador quanto ao juízo de
admissibilidade deste meio de prova obviamen
te não obsta sua realização como etapa natural
do procedimento probatório, ao lado da propo
sição, produção e valoração de provas. Mas, no
que tange aos requisitos, é possível concluir, na
esteira do entendimento ministerial, que o ar
tigo 400 do Código de Processo Penal impõe,
quando requerida, a apresentação de justifica
tiva sobre a pertinência com as imputações e a
relevância dos depoimentos pretendidos.

Não se tenciona com tal exigência prejudi
car qualquer das partes, notadamente a ré, com
eventual antecipação de sua estratégia de defesa.
Pretende-se tão somente evitar uma cadeia de
indicações procrastinatórias, comumente empre
endida no curso da instrução criminal, sem qual
quer utilidade para o processo e em detrimento à
celeridade constitucionalmente garantida.

Nesse empenho, também não pode ser des
prezado o antigo excerto previsto no art. 22213

do CPP, qual seja, o prazo para cumprimento do
ato. Trata se de importante mecanismo de refre
amento das rotineiras manobras protelatórias
que autoriza, inclusive, a realização do julgamen
to sem a juntada da carta precatória aos autos.

No entanto, a mitigação dos efeitos delet
rios pela fixação de prazo não afasta a neces i
dade de utilização de outros institutos, na m
dida em que ocorre em momento posterior o
procedimento probatorio, exatamente na fase
da produção da prova, quando um tempo caro
ao processo já foi dispensado. Por sua vez, a
prescrição de uma apreciação prévia, na fase de
admissão da prova, potencializa o preceito prin
cipiológico que pede atenção à duração razoável
do processo, cerceando no nascedouro o vício
que se pretende coibir.

Considerações finais

O princípio da duração razoável do proces
so constitui, como todo princípio, um mandado
de otimização’4 que pode ser cumprido em di
versos graus a depender das possibilidades jurí
dicas e fáticas do caso concreto.

Como preceito que é, serve de embasa
mento teórico para a inadmissão de provas
aparentemente procrastinatórias, juntamente
com outras disposições do Código de Processo
Penal (artigos 212, 222, 222-A e 400), as quais,
certamente, solucionariam o problema da de
senfreada expedição de cartas precatórias para
colheita de depoimentos irrelevantes, mediante
interpretaçao sistemática.

No entanto, levando-se em consideração
que o principio da duração razoável do processo
é um mandamento constitucional também diri

§3° Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiVa
de testemunha poderá ser realizada por meio devideo
conferencia ou outro recurso tecnológico de trans
missão de sons e imagens em tempo real, permitida a
presença do defensor e podendo ser realizada, inclu
sive, durante a realização da audiência de instrução e
julgamento. (Incluído pela Lei n° 11.900, de 2009)

‘~ ALEXY, Robert. Sistema jurídico, princípios jurídicos

y razón práctica (p. 143) http://www.cervantesvirtual
com/servlet/SirveObras/1247173098257073968789h/
cuaderno5 Doxa5 07.pdf.

gido aos legisladores infraconstitucionais, cum
pre destacar a importãncia da inclusão de dis
positivo específico sobre o tema, como foi feito
em relação às cartas rogatórias (art. 222-A). Isto
porque, no Estado Democrático de Direito, sob
a batuta do princípio da legalidade, a lei escrita
ainda preserva a força de convencimento argu
mentativo, aparecendo como ponto de partida
inegável no processo interpretativo. A modifica
ção legislativa proposta, longe de constituir mero
legalismo, traduz apenas a segurança que uma li
mitação expressa certamente traria à questão.
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Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição
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prazo razoável, intimadas as partes.
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Resumo

O presente artigo propõe analisar os siste
mas processuais penais e suas repercussões na
faculdade de iniciativa probatória do juiz. Para
tanto, sobretudo à luz da doutrina, serão estu
dadas, de forma resumida, as principais carac
terísticas e a evolução dos sistemas processuais
penais até os dias atuais. Em seguida, serão ve
rificados, em face do art. 156 do Código de Pro
cesso Penal, os limites da iniciativa judicial em
matéria probatória e sua relação com os siste
mas processuais penais, bem como sua compa
tibilidade com a Constituição Federal de 1988,
passando também pela análise do Anteprojeto
de Reforma do Código de Processo Penal ela
borado pela Comissão designada pelos Atos do
Presidente do Senado n.°s 11, 17 e 18, de 2008
(atual Projeto de Lei do Senado n.°156 de 2009).
Buscar-se-á, quando possível, informar as ten
dências doutrinárias e suas divergências acerca
de qual é efetivamente o sistema processual ado
tado pelo direito processual penal brasileiro.

Palavras-chave: Direito Constitucional. Di
reito Processual Penal. Sistemas Processuais Pe
nais. Iniciativa probatória do Juiz.

Introdução

Atualmente, impõe-se uma maior reflexão
acerca dos sistemas processuais acusatório, inqui
sitivo e misto, mormente em face das reformas so
fridas pelo Código de Processo Penal e do Ante
projeto de Reforma do Código de Processo Penal
elaborado pela Comissão designada pelos Atos
do Presidente do Senado n.°s 11, 17 e 18, de 2008
(atual Projeto de Lei do Senado n.° 156 de 2009).

Também não se pode deixar de notar a exis
tência de certa polêmica na doutrina em relação
a qual é, de fato, o sistema processual abraçado
pelo direito processual penal brasileiro, seja em
face da Constituição Federal de 1988, seja em face
das disposições do Código de Processo Penal.

Todavia, preliminarmente, cumpre esclare
cer o que seja sistema processual penal. A propó
sito, vejamos a seguinte lição oferecida por Paulo
Rangel acerca de sistema processual penal:

Assim, sistema processual penal é o con
junto de princípios e regras constitucio
nais, de acordo com o momento político
de cada Estado, que estabelece as diretri
zes a serem seguidas para a aplicação do
direito penal a cada caso concreto, O Es
tado deve tornar efetiva a ordem normati
va penal, assegurando a aplicação de suas
regras e de seus preceitos básicos, e esta
aplicação somente poderá ser feita atra
vés do processo, que deve se revestir, em
princípio, de duas formas: a inquisitiva e
a acusatória.

1...]’
Também assevera Gilberto Thums que:

O sistema jurídico é formado por um
complexo de normas organizadas e estru
turadas a partir de um texto fundamental,
a Constituição. Nela estão organizadas as
estruturas conceituais, os princípios fun
damentais, os objetivos do Estado, a or
dem econômica, política e social...

1...]
Os princípios são a base da ordem cons
titucional, não podem servir apenas para
fundamentar decisões, mas devem consti
tuir o fundamento do qual a norma infra-
constitucional não pode ser desvinculada.
Desse modo, a Constituição é formada por
um conjunto de princípios que devem for
mar um sistema que “constitui” e dá for
ma ao Estado.

1...]

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Ja
neiro: Lumen Juris, 8.’ edição, 2004, p. 45.

A complexidade de um sistema gera seu
desdobramento em subsistema, partindo-
se da idéia luhmaniana. Assim, podemos
encontrar varios subsistemas dentro do
sistema de normas; sem dúvida, o mais
utilizado como forma de controle social é
o sistema penal...

1...]
Em regra, são apontados três sistemas pro

cessuais: o inquisitivo, o acusatorio e o misto

1 O sistema inquisitivo

O processo inquisitivo, com raízes no Direi
to Romano e revigorado na Idade Média, veio
paulatinamente a preponderar sobre o processo
acusatório privado cujo auge se deu na Grécia e
em Roma, sobretudo durante a antiguidade. É o
que se infere da lição de Mirabete:

1...]
Tem suas raízes no Direito Romano,

quando, por influência da organização po
litica do Império, se permitiu no Direito ao
juiz iniciar o processo de ofício. Revigorou-
se na Idade Média diante da necessidade de
afastar a repressão criminal dos acusadores
privados e alastrou-se por todo o continen
te europeu a partir do século XV diante da
influência do Direito Penal da Igreja e só
entrou em declínio com a Revolução. Nele
inexistem regras de igualdade e liberdade
processuais, o processo é normalmente es
crito e secreto e se desenvolve em fases por
impulso oficial, a confissão e elemento su
ficiente para a condenação, permitindo se
inclusive a tortura etc.

THUMS, Gilberto. Sistemas Processuais Penais. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 77, 79 e 80.
Cf. MIRABETE, Julio Pabbrini Mirabete. Processo Pe
nal. São Paulo: Atlas, 18.’ edição, revista e atualizada
por Fabbrini, Renato N., 2006, p. 21.

lbid.

b) o processo é regido pelo sigilo, deforma secreta,
longe dos olhos do povo; c) não há o contraditó
rio nem a ampla defesa, pois o acusado é mero
objeto do processo e não sujeito de direitos, não
se lhe conferindo nenhuma garantia; d) o sistema
de provas é o da prova tar~fada ou prova legal (cf
item 7.11.2 infra) e, conseqüentemente, a confis
são é a rainha das provas.”5

Inclusive, como é cediço, o procedimento ad
ministrativo do inquérito policial conserva ainda
algumas características do sistema inquisitorial.
Constitui, segundo Mirabete, um dos poucos po
deres de autodefesa reservados ao Estado na re
pressão ao crime, com nítido caráter inquisitivo.6

Tem-se entendido que tal sistema processual
penal nao e compativel com os direitos e garan
tias constitucionais de um Estado Democrático
de Direito7 e que a Constituição Federal de 1988
consagrou o sistema processual acusatório

Porém, apesar das críticas feitas a esse siste
ma, percebe-se que houve evolução em face do
processo acusatório privado, porquanto, con
forme se infere da lição de Kai Ambos, o proces
so passou a constituir “uma solução de conflito
de caráterpúblico”, com averiguação da verdade
material com base em provas racionais, diferen
ciando culpados e inocentes no escopo de sub
missão à percussão penal e responsabilização.~

Kai Ambos informa, porém, que, para poder
emitir o juízo final, a regra era se recorrer à tortura,
já que, através desta, certamente, obtinha se a con
fissão.’° É consabido que a confissão era considera
da a rainha das provas , aprobatioprobatissima.

RANGEL, op. cit., p. 46.
MIRABETE, op. cit., p. 60.
Cf. RANGEL, op. cit., p. 47.

Cf. MIRABETE, op. cit., p. 22.
AMBOS, Kai e LIMA, Marcellus Polastri. O Processo
Acusatório e a Vedaçao Probatória perante as realida
des alema e brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advo
gado, 2009, p. 21-22.
° ibid., p. 23.

“Cf. ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da
Prova no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1999, 5.’
edição, p104.
Cf. MIRABETE op. cit., p. 288.

Os sistemas processuais penais e a faculdade
de iniciativa probatória do juiz

Juiz federal substituto Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

Para Paulo Rangel, as características desse
sistema são as seguintes: “a) as três funções (acu
sar, defender e julgar) concentram-se nas mãos
de uma só pessoa, iniciando o juiz, ex officio, a
acusação, quebrando, assim, sua imparcialidade;
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2 O sistema acusatório

O sistema acusatorio estabelece, principal
mente, a separação de funções no processo pe
nal, ou conforme Mirabete, «... No direito mo
derno, tal sistema implica o estabelecimento de
uma verdadeira relação processual como actum
trium personarum, estando de pé de igualdade
o autor o réu, sobrepondo-se a eles, como órgão
imparcial de aplicação da lei, o juiz...”.’3

São as seguintes as características do siste
ma acusatório indicadas por Paulo Rangel:

a) há separação entre as funções de acusar,
julgar e defender, com três personagens dis
tintos: autor, juiz e réu (ne procedat iudex ~
officio);
b) o processo é regido pelo princípio da pu
blicidade dos atos processuais, admitindo-se,
como exceção, o sigilo na prática de determi
nados atos (no direito brasileiro, vide art. 93,
IX, da CRFB dc art. 792, ~ 1.0 art 481, ambos
do CPP);
c) os princípios do contraditório e da ampla
defesa informam todo o processo. O réu é su
jeito de direitos, gozando de todas as garan
fias constitucionais que lhe são outorgadas;
d) o sistema de provas adotado é do livre
convencimento, ou seja, a sentença deve ser
motivada com base nas provas carreadas para
os autos. O juiz está livre na sua apreciação,
porém não pode se afastar do que consta no
processo (cf. art. 157 do CPP dc art. 93, IX,
da CRFB);
e) imparcialidade do órgão julgador, pois o
juiz está distante do conflito de interesses ins
taurado entre as partes, mantendo o seu equi
líbrio, porém dirigindo o processo adotando
as providências necessárias à instrução do fei
to, indeferindo as diligências inúteis ou mera
mente protelatórias (cf. art. 130 do CPC). “

[...j
O sistema acusatório, consoante lição de

Marcellus Polastri Lima, tem suas raízes na Gré
cia e em Roma, bem como no antigo processo

Germânico, porém, informa que, na Europa a
partir da Idade Média, o processo inquisitivo
veio a predominar sobre os últimos suporte
remanescentes de processo acusatório, deferin
do-se amplos poderes investigatórios ao juiz,
prevalecendo, assim, no decorrer do tempo, for
mas procedimentais mistas, e, apenas na época
contemporânea, há uma tendência de adoção de
um sistema acusatório, reservando se ao juiz 50

mente atos de jurisdição, retirando-lhe o poder
de promover atos investigatórios.’5

Mirabete, por sua vez, entende que a Cons
tituição Federal assegura o sistema acusatório no
processo penal, sendo que estabelece: “o contra
ditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
elas inerentes” (art. 5.°, LV); a ação penal pública
é promovida, privativamente, pelo Ministério Pú
blico (art. 129, 1), embora assegure ao ofendido o
direito à ação privada subsidiária (art. 5°, LIX);
a autoridade julgadora é a autoridade competen
te — juiz constitucional ou juiz natural (arts. 5°,
LIII, 92 a 126); há publicidade dos atos processu
ais, podendo a lei restringi la apenas quando a de
fesa da intimidade ou o interesse social o exigirem
(arts. 5.°, LX, e 93, IX).”

Contudo, como se verá mais adiante, ha
entendimento de que várias das garantias con
cedidas ao acusado pela Constituição Federal
de 1988 estariam presentes no sistema misto
inquisitivo ao longo da história.

2.1 Sistema acusatório puro e sistema
acusatório atual ou contemporâneo

Segundo se depreende da obra de Mauro
Fonseca Andrade, parte da doutrina tem buscado
denominar o sistema acusatório classico de sis
tema acusatório puro, vez que não se admitiria
um acusador público, mas, sim, popular, diferen
ciando, pois, do sistema acusatório original, ou
sistema acusatório público, ou sistema acusató
rio moderno ou ainda sistema acusatório público
moderno, em que o acusador seria publico.

‘~ AMBOS et a?, op. cit., p. 45.
~ MIRABETE, op. cit., p. 22.

“ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais
Penais e seus Princípios Reitores. Curitiba: Juruá Edi

Porém, é relevante a crítica apresentada pelo
precitado autor, no sentido de que tal pureza não
existia, inclusive informando que no sistema clássi
co havia um predomínio do acusador popular sobre
o acusador público, sendo que ambos coexistiam
tanto no direito ateniense quanto direito romano,
e informa que a pureza se refere apenas à materiali
zação de um tipo ideal de sistema processual penal
pretendido por um determinado grupo de autores e
que, se não existe fundamento para a utilização da
expressão sistema puro, não se pode considerar cor
reta a atribuição de qualificativos alternativos ao sis
tema acusatório atual, e arremata que parece mais
correto chamar o sistema acusatório atual de siste
ma acusatório contemporâneo, levando se em con
ta apenas o aspecto temporal de sua manifestação, e
não outro aspecto referente à sua composição.’8

3 Sistema misto

O sistema misto combina elementos dos siste
mas anteriores, inquisitivo e acusatório, tendo sido
difundido após a Revolução Francesa e se espalha
do pela Europa Continental do século XIX, sendo
ainda o sistema utilizado em vários países da Eu
ropa e até da América Latina (Venezuela). É o que
se depreende da lição de Mirabete:

O sistema misto, ou acusatório formal, é
constituído de uma instrução inquisiti
va (de investigação preliminar e instru
ção preparatória) e de um posterior juízo
contraditório (de julgamento). Embora as
primeiras regras desse processo fossem in
troduzidas com as reformas da Ordenança
Criminal de Luiz XIX (1670), a reforma ra
dical foi operada com o Code d’Instruction
Criminelle de 1808, na época de Napoleão,
espalhando-se pela Europa Continental
no século XIX. É ainda o sistema utilizado
em vários países da Europa e até da Ame
rica Latina (Venezuela)...

Merece destaque a conclusão de Guilherme
de Souza Nucci de que o sistema misto uniu as
virtudes dos dois anteriores, caracterizando-se
pela divisão do processo em duas grandes fa
ses, quais sejam, a instrução preliminar, com
os elementos do sistema inquisitivo, e a fase de
julgamento, com a predominância do sistema
acusatório, havendo, pois, na primeira, um pro
cedimento secreto, escrito e sem contraditório,
e, na segunda, a oralidade, a publicidade, o con
traditório, a concentração dos atos processuais,
a intervenção de juízes populares e a livre apre
ciação das provas.20

4 O sistema processual penal brasileiro

Discute-se na doutrina e na jurisprudência
nacional qual é o sistema processual adotado ho
diernamente pelo processo penal brasileiro.

Informa Mauro Fonseca Andrade haver na
doutrina entendimentos divergentes, no senti
do de que se adotou ou o sistema acusatório, ou
o sistema misto, ou ainda o sistema inquisitivo,
sendo, porém, indiscutível na jurisprudência o
entendimento de que a Constituição Federal de
1988 adotou o sistema acusatório.2’ A propósito
de ilustrar, vejamos o seguinte aresto do egrégio
Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegações
de: i) ofensa ao disposto no art. 28 do Có
digo de Processo Penal; e ii) omissão na
aplicação do art. 9° da Lei no 10.684/2003
ao caso concreto. 3. No ordenamentojurí
dico brasileiro, vigora o sistema acusatório.
Porém, a hipótese descrita nos autos não
configura iniciativa probatória exercida
pelo juiz. 4. Ausência de violação ao art.
28 do CPP, vez que o próprio magistrado
consignou em seu despacho não poder de
terminar medidas apuratórias, em face do
pedido de arquivamento, limitando-se a
remeter à consideração do Ministério Pú
blico “a possibilidade de se realizar ainda
uma tentativa de elucidaçao” (fi. 148). 5.

‘3lbid.,p.21.
RANGEL, op. cit., p. 49.

tora, 2008, p. 99-100.
‘tibid.,p. 100-102.

MIRABETE, op. cit., p. 22.

20 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e
Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tri
bunais, 2005, 2.’ tiragem, p. 99/100.

2’ ANDR.ADE, op. cit., p. 450.
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[...j 7. Ordem parcialmente deferida, para
que o Superior Tribunal de Justiça, com
pletando o julgamento do acórdão recorri
do (Recurso Especial n° 502.881/PR), exa
mine a alegação do paciente, no sentido da
aplicação do art. 9° da Lei no 10.684/2003
ao caso ora em apreço conforme orienta
ção da Procuradoria-Geral da República.
(HC 84051, GILMAR MENDES, STF)

Todavia, mister se faz ressaltar a posição de
Guilherme Souza Nucci de que o sistema pro
cessual penal brasileiro é o misto, embora não
oficialmente. Apesar de reconhecer que a Cons
tituição Federal seja informada pelos princípios
democráticos do sistema acusatório, esclarece
que os operadores do direito contam também
na prática forense com um Código de Processo
Penal elaborado sob influência inquisitiva, re
sultando, pois, em hibridismo.22

Aliás, percebe-se da obra de Marcellus Po
lastri Lima que o Código de Processo Penal de
1941, na sua forma original, foi informado pelo
sistema misto, pois, apesar de separar as funções
de acusar e julgar, de adotar o contraditório e a
necessidade de defesa técnica, mantinha proce
dimento ex officio e amplos poderes ao juiz na
fase de investigação, sendo que sofreu modifi
cações a partir da Constituição Federal de 1988,
vez que esta consagrou garantias e princípios
compatíveis com o sistema acusatorio, o que,
por conseguinte, refletiu nas reformas sofridas
no Código de Processo Penal.

Outrossim, relevante é a sustentação de
Mauro Fonseca Andrade de que a corrente
majoritária defende vigorar no Brasil o siste
ma acusatório, sob duas linhas argumentativas,
sendo a primeira de que a definição decorreria
diretamente do sistema político, fundado no
Constituição, ou da natureza do Estado, pelo
que o regime democrático adotado levaria obri
gatoriamente à opção pelo sistema acusatório, e
a segunda de que este regime necessariamente
deve estabelecer um rol de garantias aos acu
sados. Todavia, para esse autor nenhum desses

22 NUCCI, op. cit., p. 100.

23 AMBOS eta!, op. cit., p. 45.

argumentos se mostra suficiente para justificar
a acolhida do sistema acusatório. A uma porque
várias das garantias concedidas ao acusado pela
Constituição Federal de 1988 estariam presen
tes no sistema misto e inquisitivo ao longo da
história, inclusive na Constituição Federal de
1967, portanto, num contexto não-democráti
co, sendo que antes de 1988 a doutrina, quase de
forma unânime, apontava o processo brasileiro
como sendo seguidor do sistema misto. A outra
porque, com relação à adoção do Estado demo
crático conduzir obrigatoriamente à opção pelo
sistema acusatório, informa haver processo de
natureza inquisitiva em países democráticos,
como na Alemanha, Itália e Espanha.24

Por fim, infere se ainda da lição de Mauro
Fonseca Andrade haver uma indefinição cons
titucional e infraconstitucional no tocante à
opção de um sistema processual adotado pelo
País, que, segundo o referido autor, não adota
ria qualquer tipo de sistema, pois o que se tem
atualmente são modelos de processo.2

5 A iniciativa do juiz na produção da
prova e os sistemas processuais penais

Dispõe o art. 156 do CPP (com redação de
terminada pela Lei n.° 11.690/2008) acerca da
iniciativa probatória do juiz no processo:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá
a quem a fizer, sendo, porém, facultado
ao juiz de ofício:
1 ordenar, mesmo antes de iniciada a
açao penal, a produção antecipada de pro
vas consideradas urgentes e relevantes,
observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida;
11 — determinar, no curso da instrução,
ou antes de proferir sentença, a realiza
ção de diligências para dirimir dúvida so
bre ponto relevante.

Logo, ao magistrado é facultado, de oficio,
ordenar produção antecipada de provas consi
deradas urgentes e relevantes, observando a ne

24 ANDRADE, op. cit., p. 452-456.

25Ibid.,p.461.

cessidade, inclusive na fase investigativa ou pré-
processual, como também, em caráter supletivo,
determinar diligências para dirimir dúvida so
bre ponto relevante, seja no curso da instrução,
seja antes de proferir a sentença.

Ë possível que, em face dessa faculdade de
iniciativa do juiz em matéria probatória, levan
te se objeção no sentido que tal faculdade se
ria característica do sistema inquisitivo e, por
conseguinte, ofenderia o sistema acusatorio e a
Constituição, a qual teria assegurado garantias e
princípios compatíveis com este sistema.

Destaque-se também a posição de Marcellus
Polastri, que, mesmo afirmando que se busque
no Brasil um processo acusatório, admite que o
juiz só deveria agir na busca da prova de forma
supletiva, mas dentro do processo, e não na fase
de investigação.26

O Anteprojeto de Reforma do Código de
Processo Penal (atual Projeto de Lei do Senado
n°156 de 2009) vai mais longe ao prescrever no
seu art. 162:

Art. 162. As provas serão propostas pelas
partes.

Parágrafo único. Será facultado ao juiz, an
tes de proferir a sentença, esclarecer dúvida
sobre a prova produzida, observado o dis
posto no art. 4~0•

Eis o teor do referido art. 4.°: “Art. 4.° Opro
cesso penal terá estrutura acusatória, nos limites
definidos neste Código, vedada a iniciativa do
juiz na fase de investigação e a substituição da
atua çâo probatória do órgão de acusação.”

Considerando o teor desses dispositivos,
é possível deduzir interpretação no sentido de
que será proibida a iniciativa do juiz na fase
investigativa, como também sua redação lança
dúvida acerca da possibilidade e dos limites da
iniciativa supletiva do juiz na fase probatória,
até porque admite tão somente o esclarecimen
to de dúvida sobre já prova produzida e antes
de proferir a sentença, vedando expressamente
a eventual substituição da atuação probatória do

26 AMBOS et a!, op. cit., p. 67 e 70.

órgão da acusaçâo, o que não faz com relaç
atuação probatória da defesa.

A meu sentir, os referidos dispositivos sig
nificam uma profunda mitigação ou mesmo a
negação da faculdade de iniciativa probatória do
juiz nos termos do art. 156 do CPP, pois, além
de declarar que o processo terá estrutura acu
satória, verifica-se um predomínio absoluto do
princípio dispositivo com diminuição profunda
ou quase extintiva do princípio da livre investi
gação das provas, em evidente aproximação do
sistema do adversarial system presente no Com
mon Law, sobre qual mais adiante se falará.

Porém, apesar das eventuais objeções apre
sentadas e das regras inseridas no referido Proje
to de Lei, não pode prosperar uma crítica acerca
da iniciativa probatória do juiz prevista no art.
156 do CPP fundada no argumento de que tal fa
culdade, sendo característica do sistema proces
sual inquisitivo, implicaria, consequentemente,
ofensa ou incompatibilidade com o sistema acu
satório e com direitos e garantias constitucionais
supostamente condizentes com este sistema.

Ainda que, em tese, reconheça-se nessa facul
dade eventual traço inquisitivo27, impõe-se, mes
mo assim, seja admitida, pois é compatível com
os direitos e garantias previstos na Constituição
Federal, até porque esta nem sequer elegeu expres
samente um sistema processual penal específico, e,
como já aludido, várias das garantias nela previstas
estariam presentes no sistema misto e inquisitivo
ao longo da história, inclusive na Constituição Fe
deral de 1967, num contexto, pois, não-democrá
tico, sendo que antes de 1988 a doutrina em sua
maioria apontava o processo brasileiro como sen
do seguidor do sistema misto.

Demais disso, consoante Marcellus Polastri,
o sistema inquisitivo tem traços benéficos, sendo
preciso desmistificá-lo: “No Brasil, assim, procu
ra-se retirar os traços inquisitivos maléficos, mas
conservando-se os considerados beneficos. É preciso
se desmiqficar, como faz o Prof Kai Ambos, pois o

27 Conforme se percebe da lição de Mauro Fonseca An

drade, op. cit., p. 195, a vinculação do juiz ativo ao sis
tema inquisitivo representa uma construção abstrata
que não se encaixa nas regulamentações existentes do
sistema inquisitivo.
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procedimento inquisitivo tem seus traços benéficos,
não sendo um sistema odioso, como procura apon
tar, deforma desatenta, parte da dou trina”28.

Até a faculdade legal de o juiz determinar,
de ofício, a antecipação cautelar da prova antes
de iniciada a ação, não implica necessariamente
ofensa aos direitos e garantias constitucionais
referentes ao processo penal, pois, inclusive
conforme preleciona Guilherme de Souza Nuc
ci, esse instituto pode ser promissor, se utilizado
com cautela e prudência, bem como sem o ob
jetivo de antecipar com freqüência a produção
de provas na fase investigativa, evitando-se que
algumas provas essências, normalmente consi
deradas urgentes, possam se perder.

É evidente que observando rigorosamente
os requisitos da medida, agindo com prudência
na ocasião de decidir, e, sobretudo, consideran
do sua necessidade, adequação e proporcionali
dade, não se verifica possibilidade de quebra da
imparcialidade do magistrado.

Portanto, não se pode presumir que a iniciati
va probatória do juiz, seja na produção antecipa
da, seja na atividade supletiva, signifique quebra
de sua imparcialidade, até porque o resultado da
produção da prova é em princípio desconhecido.
O que se busca, a rigor, é a verdade real.

Não se pode olvidar do interesse repressivo
de natureza pública existente no processo penal,
de maneira que ainda prevalece o princípio da
livre investigação das provas e a busca da verda
de real, sendo nesse sentido o seguinte trecho da
obra Teoria Geral do Processo, de Antônio Car
los de Araújo Cintra, Ada Pelegrini Grinover e
Cândido Rangel Dinamarco:

No processo penal sempre predominou
o sistema da livre investigação de provas.
Mesmo quando, no processo civil, se con
fiava exclusivamente no interesse das par
tes para o descobrimento da verdade, tal
criterio nao poderia ser seguido nos casos

28 AMBOS, op. cit., p. 67.

29 NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Pe

nal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009,
2.’ tiragem, p. 27.

em que o interesse publico limitasse ou ex
cluísse a autonomia privada. Isso porque,
enquanto no processo civil em princípio
o juiz pode satisfazer-se com a verdade
formal (ou seja, aquilo que resulta ser ver
dadeiro em face das provas carreadas aos
autos), no processo penal o juiz deve aten
der à averiguação e ao descobrimento da
verdade real (ou verdade material), como
fundamento da sentença.

A natureza publica do interesse repressivo
excluiu limites artificiais que se baseiam
em atos ou omissoes das partes.
[..]30

E, sem deixar de asseverar que o princípio
da verdade real não vige em toda sua inteira no
processo penal brasileiro, preleciona Mirabete
que: «Com oprincípio da verdade real se procura
estabelecer que ojus puniendi somente seja exer
cido contra aquele que praticou a infração penal
e nos exatos limites de sua culpa numa investi
gação que não encontra limites na forma ou na
iniciativa das partes...”.3

Assinale-se ainda que, segundo Mauro
Fonseca Andrade, o juiz inerte não faz parte da
cultura jurídica dos países seguidores do direi
to continental, alguns dos quais fontes de in
fluência do direito brasileiro, sendo que se tem
invocado um modelo de julgador presente no
Common Law, para se justificar a impossibilida
de de o juiz suprir a omissão das partes na fase
probatória, bem assim o conceito de justiça do
adversa rial system não é o mesmo seguido pel
direito continental32. Segundo o referido autor:

O assim chamado adversarial system
adversarial process) consiste em um mo
delo de processo em que sua marcha e a
produção probatória são confiantes ex
clusivamente às partes, cabendo ao juiz
tâo só figurar como um árbitro mediador.
Contudo, o que se nota é que, aliado à de

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo et ali i. Teoria
Geral do Processo. São Paulo: Editora Malheiros,
2006, 22.’ edição, p. 70-71.
MIRABETE, op. cit., p. 25.
ANDRADE, op. cit., p. 202 e 204.

fesa intransigente do julgador do adversa
rial system, há certo desconhecimento em
relação a temas de extrema relevância re
lacionados a esse modelo de processo.

1...]
Para a cultura do Common Law, a justi
ça é um valor que está ligado às regras do
processo, ao invés de estar direcionada ao
próprio fato que originou o processo. Ou
seja, o fato, em si, perde importância, pois
o que esta em jogo ou sob julgamento é o
desempenho das partes, independente de
o temo tratado no processo poder dizer
respeito a algo de interesse de toda uma
comunidade ou mesmo de todo um país.

Essa conclusao reforça a idéia de que o pro
cesso nada mais seria do que um enfren
tamento — agora dialético — entre duas
pessoas, não havendo o reconhecimento
de que ele produz maiores repercussões
no meio social. Aliás, é por estar calcado
em um modelo de processo de ideologia
privatística, que autores de relevo no ce
nário internacional ironicamente batizam
a teoria do juiz inerte (na fase probatória)
como sendo a teoria esportiva da justiça,
ou então como a regra do não te metas.

[...]

Por outro lado, igualmente não se pode pres
supor que a inércia do juiz em matéria probató
ria signifique necessariamente sua imparcialida
de, sendo relevante, no particular, a crítica e os
questionamentos formulados por Mauro Fonse
ca Andrade acerca da pejorativa vinculação que
se tem feito do juiz ativo ao sistema inquisitivo,
especialmente quando informa que na Inquisi
ção Espanhola, vinculada ao sistema inquisitivo
e apontada como a perseguição religiosa mais
dura entre as que já existiram, o juiz não poderia
determinar a produção de outras provas, além
daquelas já indicadas pelas partes.

Conclusão

Por fim, conclui-se que, de fato, impõe-se
uma maior reflexão acerca dos sistemas processu

~ Ibid., p. 202-205.

~ Ibid., 193-196.

ais acusatório, inquisitivo e misto, mormente em
face das reformas sofridas pelo Código de Proces
so Penal e do Anteprojeto de Reforma do Código
de Processo Penal (atual Projeto de Lei do Senado
n.° 156 de 2009), como também se nota haver po
lêmica sobre qual é o sistema processual consagra
do no direito processual penal brasileiro.

Da análise dos sistemas processuais penais,
viu se, primeiramente, o sistema inquisitivo,
que predominou sobre o processo acusatório
privado e tem por características a ausência da
separação de funções, ou seja, o juiz acusa, de
fende e julga, bem como inicia, ex officio, a acu
sação, sendo o processo é regido pelo sigilo, não
havendo o contraditório nem a ampla defesa,
sendo acusado mero objeto do processo e não
sujeito de direitos, assim como o sistema de pro
vas é o da prova tarifada ou prova legal e, conse
qüentemente, a confissão é a rainha das provas,
conservando ainda o inquérito policial algumas
das características desse sistema.

Apresentou-se entendimento de que tal siste
ma processual não seria compativel com os direi
tos e garantias constitucionais de um Estado De
mocrático de Direito e que a Constituição Federal
de 1988 consagrou o sistema processual acusató
rio, mas, por outro lado, verificou-se que houve
evolução em face do processo acusatório privado.

Estudou se também o sistema acusatório,
cujas raízes estão na Grécia e em Roma, bem
como no antigo processo Germânico, e, apesar
de na Europa, a partir da Idade Média, o pro
cesso inquisitivo vir a predominar, há, na época
contemporânea, uma tendência de adoção de
um sistema acusatório, reservando-se ao juiz so
mente atos de jurisdição, retirando-lhe o poder
de promover atos investigatórios.

Assinalou-se, ainda, que o sistema acusatório,
estabeleceu, principalmente, a separação de fun
ções no processo penal, bem assim o consignou
se o entendimento de que a Constituição Federal
o assegurou em vários dispositivos, advertindo
se, porém, haver orientação de que várias das ga
rantias concedidas ao acusado pela Constituição
Federal de 1988 estariam presentes no sistema
misto e inquisitivo ao longo da história.

Em seguida, acerca da diferenciação que se
pretende fazer do sistema acusatório clássico,
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denominando-o de sistema acusatório puro, por
não admitir supostamente acusador público, em
face do sistema acusatório original, ou sistema
acusatório público, ou sistema acusatório moder
no ou ainda sistema acusatório público moderno,
em que o acusador seria público, apresentou-se
crítica no sentido de que tal pureza não existia,
inclusive informando que no sistema clássico ha
via um predomínio do acusador popular sobre o
acusador público, sendo que ambos coexistiam,
e que essa pureza se refere simplesmente à ma
terialização de um tipo ideal de sistema proces
sua! penal, não se podendo considerar corretos a
atribuição de qualificativos alternativos ao siste
ma acusatório atual, sendo mais correto chamar
o sistema acusatório atual de sistema acusatório
contemporâneo.

Além disso, examinou-se o sistema misto,
que combina elementos dos sistemas anteriores,
inquisitivo e acusatório, bem assim se destacou
a conclusão de que o sistema misto uniu as vir
tudes dos dois anteriores, caracterizando-se pela
divisão do processo em duas grandes fases, quais
sejam, a instrução preliminar, com os elementos
do sistema inquisitivo, e a fase de julgamento,
com a predominância do sistema acusatório.

Após, quanto ao sistema processual pena!
brasileiro, foi informado haver na doutrina en
tendimentos divergentes no sentido de qual é o
sistema processual efetivamente adotado, sendo,
porém, indiscutível na jurisprudência o enten
dimento de que a Constituição Federal de 1988
adotou o sistema acusatório. Porém, ressaltou-
se a interessante posição no sentido de que o
sistema processual penal brasileiro é o misto,
pois, ainda que se reconheça que a Constituição
Federal seja informada pelos princípios demo
cráticos do sistema acusatório, os operadores
do direito contariam também na prática forense
com um Código de Processo Penal elaborado
sob influência inquisitiva.

Consignou-se também o entendimento de
que nenhum dos argumentos da corrente ma
joritária que defende vigorar no Brasil o sistema
acusatório se mostra suficiente para justificar
a acolhida desse sistema. A uma porque várias
das garantias concedidas ao acusado pela Cons
tituição Federal de 1988 estariam presentes em

sistema misto e inquisitivo ao longo da história,
inclusive na Constituição Federal de 1967, num
contexto, pois, não-democrático, sendo que an
tes de 1988 a doutrina, quase de forma unânime,
apontava o processo brasileiro como sendo se
guidor do sistema misto. A outra porque, com
relação ao argumento de que a adoção do Es
tado democrático conduz obrigatoriamente à
opção pelo sistema acusatório, informou-se ha
ver processo de natureza inquisitiva em países
democráticos. Ademais, depreendeu-se dessa
orientação haver uma indefinição constitucio
nal e infraconstitucional no tocante à opção de
um sistema processual adotado pelo País.

Com relação à iniciativa do juiz em maté
ria probatória e os sistemas processuais penais,
verificou-se em face do art. 156 do CPP que ao
magistrado é facultado, de oficio, ordenar, de
forma cautelar, produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando
a necessidade, mesmo antes de iniciada a ação
penal, como também, em caráter supletivo, de
terminar diligências para dirimir dúvida sobre
ponto relevante, seja no curso da instrução, seja
antes de proferir a sentença.

Quanto às possíveis objeções acerca dessa
faculdade no sentido de que ofenderia o sistema
acusatório e as garantias e princípios constitu
cionais compatíveis com este sistema, ou que o
juiz só deveria agir na busca da prova de forma
supletiva dentro do processo, ou ainda consi
derando o disposto no art. 162 do Anteprojeto
de Reforma do Código de Processo Penal (atual
Projeto de Lei do Senado n.°156 de 2009), con
cluiu-se não ser possível prosperar uma crítica
acerca da iniciativa probatória do juiz fundada
no argumento de que tal faculdade, sendo ca
racterística do sistema processual inquisitivo,
implicaria, necessariamente, ofensa ou incom
patibilidade com o sistema acusatório e com os
direitos e garantias constitucionais supostamen
te condizentes com este sistema.

Isso porque mesmo que, em tese, reconheça-se
eventual traço inquisitivo nessa faculdade, impõe-
se seja admitida, pois é compatível com os direitos
e garantias previstos na Constituição Federal, até
porque esta nem sequer elegeu expressamente um
sistema processual penal específico, e, como já alu

dido, várias das garantias nela previstas estariam
presentes no sistema misto e inquisitivo ao longo
da história, inclusive na Constituição Federal de
1967, num contexto, pois, nâo-democrático, sen
do que antes de 1988 a doutrina em sua maioria
apontava o processo brasileiro como sendo segui
dor do sistema misto.

Inclusive, a faculdade de o juiz determinar,
de oficio, a antecipação cautelar da prova antes
de iniciada a ação, não implica ofensa aos direi
tos e garantias constitucionais, sendo evidente
que, observando rigorosamente os requisitos da
medida, agindo com prudência na ocasião de
decidir, e, sobretudo, considerando também a
necessidade, adequação e proporcionalidade da
medida, não há possibilidade de o juiz quebrar
sua imparcialidade.

Sustentou-se ainda que não se pode presu
mir que a iniciativa probatória do juiz implique
quebra de sua imparcialidade, até porque o re
sultado da produção da prova é em princípio
desconhecido, e o que se busca é a verdade real,
até porque há de observar a natureza pública do
interesse na repressão, prevalecendo ainda no
processo penal o princípio da livre investigação
das provas e a busca da verdade real.

Ademais, destacou-se a informação de que
o juiz inerte não faz parte da cultura jurídica dos
países seguidores do direito continental, alguns
dos quais fontes de influência do direito brasi
leiro, sendo que se tem invocado um modelo de
julgador presente no Common Law, para sejus
tificar a impossibilidade de o juiz suprir a omis
são das partes na fase probatória, sendo que o
conceito de justiça do adversarial system não é o
mesmo seguido pelo direito continental.

Ao final, por outro lado, demonstrou-se
que a inércia do juiz em matéria probatória não
significa necessariamente sua imparcialidade,
até porque na Inquisição Espanhola, apontada
como a perseguição religiosa mais dura entre as
que já existiram, o juiz não poderia determinar
a produção de outras provas, além daquelas já
indicadas pelas partes.
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Resumo: A promulgação da Lei 12234, em
05 de maio de 2010, versando sobre temas re
lacionados com a prescrição em matéria penal
trará inúmeras indagações no mundo jurídico a
começar pela possibilidade ou não se sua apli
cação imediata aos processos pendentes. Este e
outros temas serão abordados no presente escri
to de uma forma bem objetiva e direta.

Palavras chave: Lei 11234/2010; prescrição;
pena em perspectiva; extinção da punibilidade;
interesse de agir.

Abstract: The publication of Law 12,234
on May 5, 2010, drawing on themes relating
to the provision in criminal matters will bring
many questions in the legal world starting with
the possibility or not its immediate application
to pending cases. This and other issues will be
addressed in this written in a very objective and
straightforward way.

1 Introdução

A novel Lei 12.234 de 05 de maio de 2010
em apenas dois artigos trará indubitavelmente
muitos reflexos no universo do direito penal.

Ela busca em seus dispositivos dar ao Estado
mais tempo para perseguir os crimes menos gra
ves e tenta afastar do mundo jurídico uma criação
jurisprudencial Brasileira (capitaneada pelo No
tável Mi Nelson Hungria) acolhida no art. 110,
parágrafo segundo, do Código Penal, segundo a
qual era possível contar o prazo prescricional en
tre a data da consumação do delito (ou da prática
do último ato de execução) e a do recebimento
da denuncia/queixa ou desta até a publicação da
sentença condenatória ou do acórdão condena
tório, segundo a pena concretamente aplicada.

Deixa de existir, pois, a chamada prescri
ção retroativa conceituada pelos autores como
aquela que era obtida “quando, com fundamen
to na pena aplicada na sentença penal condena
tória com trânsito em julgado para o Ministério
Público ou para o querelante, o cálculo prescri
cional era refeito, retroagindo-se, partindo-se

Será o fim da prescrição retroativa?

do primeiro momento para sua contagem, que é
a data do fato”. (GRECO, 2007, p. 737).

Também buscou a lei em exame dar mais
prazo para o processamento de crimes de peque
no potencial ofensivo, o que fez aumentando o
prazo prescricional no caso de infrações cuja
pena seja inferior a um ano. Agora tal prazo passa
a ser de três anos.

O presente texto apresentará nossas primeiras
impressões extraídas da nova Lei.

2 A Lei n° 12.234/2010 e sua aplicação no
tempo

Conforme é do conhecimento corrente, as
normas processuais penais puras aplicam-se ime
diatamente, inclusive aos processos pendentes
(relativos a fatos anteriores a sua vigência, mas que
não foram definitivamente julgados). Trata-se do
princípio identificado no brocardo latino tempus
regit actum, reconhecido no art. 2°, do CPP.

Já as normas puramente penais e as normas
com conteúdo processual que também trazem
reflexos no direito punitivo estatal (jus punien
di), também chamadas de normas híbridas ou
mistas, têm sua aplicação no tempo limitada
pelo preceito constitucional enunciado no art.
50, inciso XL da Constituição da República, se

gundo o qual “a lei penal não retroagirá, salvo
para beneficiar o réu”.

Isto quer dizer que, não tendo conteúdo
material (limitativo ou ampliativo do direito
punitivo estatal), a lei processual penal aplica-se
de imediato aos processos pendentes, ainda que
desta aplicação possa resultar medida mais gra
vosa para o réu. Nada obstante, caso tenha cará
ter misto (penal e processual ao mesmo tempo),
não poderá incidir sobre condutas cometidas
anteriormente a data da sua publicação, ainda
que a persecução destes delitos não tenha sido
finalizada. Ressalva-se apenas os casos em que
tais normas puderem melhorar a situação do réu
(retroação da lei mais benéfica).

No que tange à Lei n° 12.234 2010, podemos
afirmar com segurança que sobressai seu aspec
to penal (material), na medida em que versando
sobre prescrição busca ampliar a possibilidade
punitiva estatal.

Em que pese as divergências que podem
surgir sobre o tema da natureza jurídica do ins
tituto da prescrição, filiamo-nos à corrente de
fendida por Cézar Roberto Bittencourt segundo
o qual “para o ordenamento jurídico brasileiro,
contudo, é instituto de direito material, regula
do pelo Código Penal” (1997, p. 672).

Vale lembrar, inclusive, que a prescrição leva
à extinção da punibilidade do agente, o que nos
faz concluir que, ao ampliar prazo para o Estado
exercer sua função punitiva, a novel Lei se torna
mais gravosa e, portanto, não poderá ser aplica
da aos fatos ocorridos antes de sua vigência.

Prise-se que a análise deve tomar por base o
tempo do crime, ou seja, a data na qual foi prati
cada a ação, ainda, que outro seja o momento do
resultado (cf. art. 4°, do CP). Assim, para se saber
o prazo de prescrição nos crimes cuja pena seja
inferior a um ano, deve-se perguntar quando foi
praticada a infração. Caso tenha sido praticada
a conduta até 05 de maio de 2010, inclusive, o
prazo prescricional será o de dois anos.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos
casos em que se examina a possibilidade da
prescrição retroativa, ou seja, mesmo que esteja
mos diante de processos pendentes, ou de deci
sões que transitaram em julgado após a vigência
da Lei 12.234/2010, não será possível impedir
a aplicação do revogado art. 110, parágrafo se
gundo, do CP, caso o crime tenha sido praticado
antes de 06 de maio de 2010.

Atente-se para o fato de que o termo inicial da pres
crição antes de transitar em julgado a sentença con
denatória é a data em que o crime se consumou ou,
no caso de tentativa, a data em que cessou a atividade
criminosa, conforme art. 110, do CP. Assim, depois de
descobrirmos o prazo de prescrição tomando por base
a data do crime art. 6° do CP e encontrando a Lei
aplicável (12234 2010 ou redaçao anterior do CP), de
veremos calcular a prescriçao começando a contá-la a
partir da data da consumaçao do delito.

3 A prescrição pela pena em perspectiva
ea Lei 12.234/2010

Conforme se vinha verificando no dia-a-dia
forense, muitos Representantes do Ministério
Público e Juízes percebiam que a utilidade do
processo devia prevalecer sobre a formalidade
de se desenvolver uma extensa atividade judicial
para ao final de todo este esforço concluir-se
que o crime estava prescrito.

Isso ocorria inevitavelmente nos casos em
que o quadro probatório produzido em sede
inquisitorial não permitia verificar qualquer
motivo para a majoração da pena em caso de
eventual condenação para além do mínimo e
este mínimo ensejasse a prescrição nos termos
da antiga redaçao do art. 110, do CP.

Vale dizer: ao analisar o inquérito policial
o Membro do Ministério Público ou o Magis
trado percebiam que, entre a data do fato e o
momento do recebimento da denúncia, já havia
decorrido mais tempo do que o necessário para
a prescrição considerando a pena que poderia
ser aplicada em caso de condenação (pena em
perspectiva). Com base nesta observação, se
concluía pela ausência de interesse de agir (uma
das condições genéricas da ação penal), na me
dida em que, mesmo se o processo chegasse ao
seu fim com uma condenação, esta não preva
leceria, pois seria alcançada pela prescrição nos
termos do art. 110, parágrafo segundo, do CPP
(na redação anterior a da Lei 12234/2010).

A falta de utilidade do processo era que le
vava à conclusão pela ausência de interesse de
agir e, por conseguinte, ao arquivamento do
inquérito ou rejeição da denúncia, sendo certo
que este procedimento passou a ser conhecido
como prescrição pela pena em perspectiva.

É preciso ponderar, entretanto, que este ra
ciocínio vinha sendo rechaçado pelos Tribunais
Superiores, tanto que o E. STJ chegou a editar
a súmula 438, segundo a qual “é inadmissível a
extinção da punibilidade pela prescrição da pre
tensão punitiva com fundamento empen
tica, independentemente da existência
processo penal.”

Em verdade, o apego dos Tribunais Brasi
leiros ao texto legal, levou à conclusão externa-
da na súmula 438, do STJ, tendo em vista que
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não há previsão no Código Penal de prescrição
pela pena que sequer foi aplicada, tão somente
da pretensão punitiva levando em conta a pena
máxima cominada, nos termos do art. 109, do
mesmo Códex.

Quer nos parecer que os Cultos integrantes do
STJ deixavam de lado o aspecto funcional do pro
cesso penal, bem como a idéia de racionalização de
esforços que deve permear a mentalidade do Ma
gistrado moderno, para determinar o prossegui
mento de um feito, porque não dizer, natimorto.

Daí a seguinte pergunta: Para que movi
mentar a máquina judiciária, se ao final de todo
o esforço deveria ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva, de uma feita que a pena apli
cada permitisse que entre a data do fato e o rece
bimento da denúncia já houvesse transcorrido o
prazo prescricional?

E a pergunta ainda se torna mais dificil de
responder se ponderarmos que a prescrição a
ser declarada ao final do processo se enquadra
ria no contexto da pretensão punitiva e não da
pretensão executória, eis que a sentença na qual
seria aplicada a pena ensejadora da hipótese de
extinção de punibilidade ainda sequer havia
transitado em julgado.

Lembremos que, segundo orientação juris
prudencial emanada do próprio STJ, a prescri
ção da pretensão punitiva não permite qualquer
efeito secundário da sentença condenatória:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGI
MENTAL NO AGRAVO DE INSTRU
MENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. PENA EM CONCRETO.
EFEITOS SECUNDÁRIOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÃNCIA COM
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚ
MULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

É inviável a manutenção dos efeitos secundá
rios da condenação atingida pela prescrição
da pretensão punitiva, seja em razão da pena
abstratamente considerada, seja em virtude
da pena aplicada em concreto. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.

De todo modo, o que importa agora é ve
rificar que, com a redação da parte final do pa
rágrafo primeiro, do art. 110, do Codigo Penal,
dada pela Lei 12.234/2010, e, em especial, com a
revogação do parágrafo segundo do mesmo dis
positivo, não mais é possível utilizar o raciocínio
da prescrição pela pena em perspectiva, haja vis
ta que não mais há previsão de início da conta
gem do prazo de prescrição em data anterior à
do recebimento da denúncia ou da queixa.

Art. 110.

5 1’ A prescrição, depois da sentença conde
natória com trânsito em julgado para a acu
sação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo,
em nenhuma hipótese, ter por termo inicial
data anterior à da denuncia ou queixa.

4 Fim da prescrição retroativa

Com a redação dada ao art. 110 e seu pará
grafo, ambos do CP, pela Lei 12234/20 10, pre
tendeu o legislador acabar com o instituto da
prescrição retroativa.

Conforme já havíamos dito, tal instituto foi
inserido no Código Penal Brasileiro em 1969,
adotando corrente jurisprudencial segundo a
qual não seria possível que as causas interrup
tivas da prescrição da pretensão punitiva (rece
bimento da denuncia ou queixa, publicação da
sentença ou do acórdão condenatórios recorrí
veis ou a pronúncia e sua confirmação) pudes
sem impedir o reconhecimento da prescrição
pela pena em concreto (aplicada na sentença),
quando o prazo desta já tivesse transcorrido em
momento anterior.

Assim, segundo a antiga redação do art. 110,
do Código Penal, estava sacramentado que em
caso de trânsito em julgado da sentença conde
natória tanto para acusação como para defesa,
a prescrição (da pretensão executória) seria cal
culada com base na pena aplicada, e nos prazos
definidos no art. 109, do mesmo diploma. Caso
a sentença ainda estivesse pendente de recurso
exclusivo da defesa, mas já houvesse transitado
em julgado para a acusação, seria regulada nos
mesmos termos da prescrição da pretensão exe
cutória (caput do art. 110, do CP), sendo possí

vel, porém, que este prazo fosse examinado em
momento anterior ao recebimento da denúncia
ou queixa, ou seja, entre a data do fato e o pri
meiro marco interruptivo da prescrição.

Convém frisar que a prescrição estatuída no
art. 110, parágrafos primeiro e segundo, do CP,
caracteriza-se como sendo prescrição da preten
são punitiva, haja vista que a sentença conde
natória não transitou em julgado para ambas as
partes (apenas para a acusação), logo, o que o le
gislador permitia era verdadeiramente descon
siderar o advento da interrupção da prescrição e
promover uma recontagem dos períodos verifi
cados entre os marcos elencados do art. 117, do
CP, agora com base na pena aplicada.

Com a nova redação do art. 110, parágrafo
primeiro, do CP, ficou afastada esta possibilida
de de desconsideração dos marcos interruptivos
da prescrição que ocorreram antes da publica
ção da sentença condenatória recorrível e, em
especial, aquele que versava sobre o período
entre a consumação do delito (ou a prática do
último ato de execução) e o recebimento da peça
inicial da ação.

Assim, quer nos parecer que não mais será
possível a declarar a prescrição com base na
pena aplicada, tomando se por base os períodos
entre o recebimento da denúncia e a publicação
da sentença, ou mesmo, entre o recebimento da
peça inicial e a pronúncia ou sua confirmação.

Nada obstante, deve-se atentar para o fato de
que continua sendo possível a contagem da pres
crição da pretensão punitiva, com base na pena
aplicada, entre a publicação da sentença conde
natória e a data em que transitar em julgado tal
sentença (nos caso de desprovimento do recurso
interposto pela defesa). Nada obstante, esta não
pode ser chamada de prescrição retroativa.

Merece destaque, também, a consideração
de parte da doutrina, segundo a qual o redação
imposta ao parágrafo primeiro do art. 110, do
CP pela emenda de plenário 4 ao substitutivo
do PLC 1383 de 2004 (o qual resultou na Lei
12234/20 10) permitiria a formação de jurispru
dência no sentido de que ainda fosse possível a
contagem da prescrição retroativa entre o rece
bimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória; entre o recebimento da denúncia

e a publicação do acórdão condenatório, nos ca
sos em que a decisão de primeira instância tenha
sido a absolvição, ou mesmo entre a pronúncia
ou sua confirmação e a publicação da sentença
nos procedimentos do Tribunal do Júri. (CAM
POS COSTA/2010).

Reafirmo, porém, não ser este o meu en
tendimento, de uma feita que o dispositivo em
comento claramente está a tratar de hipótese de
prescrição em caso de sentença condenatória re
corrível, não se podendo entender revigorados
os períodos já alcançados pelos marcos inter
ruptivos ocorridos anteriormente, até porque
o dispositivo faz menção expressa ao adverbio
DEPOIS ao referir-se à sentença. Vale dizer: a
contagem de prescrição que ainda está autori
zada no parágrafo primeiro do art. 110, do CP,
só pode se dar para frente (considerando o tem
po decorrido depois da publicação da sentença
até o trânsito em julgado dela). Nesse sentido,
já alertara o insigne Mi Luiz Gallotti, quando
de suas ponderações no HC 42618, julgado em
29/11/1965:

O eminente Ministro Nelson Hungria sus
tentava, então isoladamente, a opinião,
que hoje é vencedora no Tribunal e cons
ta de súmula, de que deveria prevalecer a
jurisprudência fixada em face da legisla
ção anterior, ou seja, que a pena fixada na
sentença, de que só o acusado recorre, re
troage, para efeito de regular a prescrição,
entre a data da denúncia e a sentença.

Eu sustentava o contrário, baseado em
primeiro lugar, no parágrafo único do art.
110, do Código Penal que diz: ‘a prescri
ção, depois da sentença condenatória de
que somente o réu tenha recorrido, regula
se também pela pena imposta e verifica se
nos mesmos prazos.’ O advérbio depois,
é que não existia na legislação anterior, e
permitia, a meu ver, que, também antes
da sentença se regulasse a prescrição, pela
pena imposta na sentença.
Por outro lado, o art. 109 do Código Penal
dispõe que, antes de transitar em julga
do a sentença final, e salvo o disposto no
parágrafo único do art.1 10, a prescrição
se regula pelo máximo da pena. Alude aí
a trânsito em julgado da sentença, o qual
ocorre quando não pende recurso de qual

2AgRg no Ag 811515 / CE, Sexta Turma, STJ, DJe
23/03/2009.
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quer das partes. E só ressalva a hipótese de
recurso apenas do réu, para mandar que,
então, depois da sentença a prescrição se
regule pela pena imposta...

5 Conclusões

Com a publicação da Lei 12.234 de 05 de maio
de 2010, restou alterado o parágrafo primeiro do
art. 110 do CPP, o qual por seu turno recebera
redação pela Lei 7209, de 11 de julho de 1984.

Tal alteração afastou de vez do cenário ju
rídico brasileiro a possibilidade de se pretender
o arquivamento de inquérito policial ou de se
rejeitar a denúncia ou a queixa com base na au
sência de interesse processual em face de pres
crição calculada pela pena estimada no início da
causa (prescrição pela pena em perspectiva).

Também, ficou afastada a possibilidade de se
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena aplicada na sentença conde
natória recorrível considerando o lapso tempo
ral ocorrido entre a data do fato criminoso e o
recebimento da denúncia, ou mesmo, entre o re
cebimento da peça inicial do processo penal e os
outros marcos interruptivos ocorridos até a pu
blicação da sentença ou acórdão condenatórios.

Dessarte, apenas será possível, doravante,
antes da sentença ou acórdão condenatória se
rem publicados, a contagem da prescrição com
base na pena máxima cominada ao crime, sendo
certo que depois da publicação do ato condena
tório, e em caso de trânsito em julgado para a
acusação poder-se-á contar o prazo prescricio
nal previsto no art. 109 do CP, levando-se em
conta a pena aplicada, porém, só para frente, e
não retroativamente.

A novel Lei ainda ampliou o prazo de prescri
ção para os crimes cuja pena máxima não exceda
um ano, passando a estipular um período pres
crição de três anos, numa evidente tentativa de
reforçar a possibilidade da persecução de delitos
de menor potencial ofensivo, porém, descurou-se
do fato de que a que pena de multa pode prescre
ver em dois anos caso seja a única cominada ou
aplicada ao tipo penal (art. 114, inciso 1, do CP).

Por fim, deve se destacar que em se tratan
do de Lei mais gravosa e com caráter material,

a mudança não se aplica aos delitos cometidos
antes de 06 de maio de 2010, data da publicação
do diploma normativo em análise.
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1 Introdução

Entre responsabilidade penal e respon
sabilidade civil, em determinadas situações,
especialmente nos casos de sentença conde
natória existe uma relação lógica necessária.
Nesse caso, a responsabilidade civil decorren
te de determinado ilícito penal revela-se como
tema de alta complexidade, em especial no sen
tido de se saber qual a técnica legislativa mais
apropriada para apuração, liquidação e execu
ção da indenização do dano. Mais exatamente,
põe-se a discussão no sentido de se saber se é
mais conveniente desvincular absolutamente a
jurisdição penal da jurisdição civil; estabelecer
o ônus de formular o pedido civil no processo
penal; facultar o pedido civil no processo penal;
facultar pedido civil parcial no processo penal,
autorizar o juiz a arbitrar parte da indenização
independentemente de pedido; atribuir eficácia

Juiz federal Wilson Alves de Souza

civil à sentença penal condenatória, dentre ou
tras soluções possíveis.

O direito brasileiro, conforme se verá abai
xo, no particular da sentença penal condenató
ria, adotou diversos sistemas, prevalecendo o
sistema da independência das duas responsabi
lidades, não mais se admitindo discutir a exis
tência e a autoria do fato, devendo tal sentença
ser liquidada e executada perante o juiz civil.
No entanto, tal sistema fora parcialmente que
brado pela Lei n. 11.719, de 2008, que alterou
o Código de Processo Penal, por via da qual o
juiz criminal deve fixar na sentença condena
tória valor mínimo para indenização do dano
conforme os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Inovando de maneira mais aprofundada
propôs se no Projeto de Código de Processo Pe
nal a instituição da adesão de parte civil, por via
da qual a vítima ou qualquer pessoa legitimada
a intervir como assistente poderá requerer ao
juiz penal a recomposição civil do dano moral
causado pela infração. Nesse caso não poderá
inovar a matéria fática e deverá se limitar à im
putação penal, para o que sera notificada após o
oferecimento da denúncia e, sendo o caso, o réu
será citado para apresentar defesa também nesse
ponto, chegando-se ao requinte de previsão de
condenação do réu em honorários de advogado.2

A solução dada pelo Código de Processo
Penal reformado e a proposta contida no Pro
jeto de Código de Processo Penal contribuem
ou dificultam a aplicação efetiva dos princípios
do processo em tempo razoável e de um pro
cesso equitativo? E assim, do ponto de vista do
interesse dos jurisdicionados e do conjunto da
sociedade tal proposta é positiva ou negativa? É
o que será analisado no presente estudo.

Parte civil no processo penal: análise crítica do Código de Processo
Penal brasileiro reformado e cio Projeto de Código de Processo Penal

Veja se art. 387, IV, do Código de Processo Penal com
redação da Lei n. 11.719, de 2008.

Veja-se Anteprojeto de Codigo de Processo Penal, arts.
79 a 82 e 260 e 261.
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2 Fatos da vida com possibilidade de
múltipla incidência jurídica e soluções
processuais possíveis

Existem determinados fatos da vida que
têm múltipla incidência jurídica. Dentre tais fa
tos destaca-se a conduta típica qualificada pelo
legislador como crime. Normalmente quando
ocorre determinada conduta qualificada como
ilícito penal tal conduta também é ou pode ser
qualificada como ilícito civil, às vezes até desdo
brando-se em tal esfera em mais de um aspecto.3
No entanto, existem determinados crimes que
não resultam em ilícito civil, particularmente
dano civil, de modo que essa múltipla incidência
nem sempre ocorre, porque o crime não confi
gura ilícito civil.4 Ademais, não se pode perder de
vista que existem crimes que resultam em ilícito
civil em tese, porém as circunstâncias do caso
concreto revelam não há o dever de indenizar
por inexistir dano algum (moral ou material).

Quando estamos diante de fatos da vida com
múltipla incidência jurídica surgem problemas
processuais complexos. Esse tipo de problema
exigir perquirir, por exemplo, se há necessidade
de cumulação de pedidos ou se o caso é de pedido
implícito ou mesmo de efeito anexo da sentença;
sendo o caso de cumulação, se esta é ou não pos
sível tendo em conta diferenciação procedimen
tal ou de competência ou mesmo de jurisdiçao.

Assim, necessário se faz verificar o posiciona
mento assumido pelo legislador; se assumindo a
solução da cumulação (como ônus ou faculdade)
do pedido penal com o pedido civil, até onde o
mesmo foi explícito e detalhado sobre o assunto; se
a posição da possibilidade ou ônus da cumulação
se insere no contexto da lógica do ordenamento
na sua integralidade; se a cumulação (como ônus

O motorista que atropela alguém em via pública diri
gindo com excesso de velocidade, causando danos gra
ves danos físicos à vítima, pratica ilícito penal, ilícito
civil em sentido estrito (dever de indenizar) e ilícito
administrativo por violar norma de trânsito.

4Veja-se MOREIRA, José Carlos Barbosa. Apontamen
tos para um estudo sobre a reparação do dano causado
pelo crime e os meios de promovê-la em juízo. In Temas
de direito processual. 2a série. São Paulo: Saraiva, 1980,
p. 98.

ou faculdade) é mais adequada no ponto de vista
do interesse da sociedade globalmente considera
da, tendo em vista as peculiaridades de cada pai
em determinado contexto historico.

3 Solução para os casos de incidência
penal e civil na hipótese de sentença
penal condenatória. Breve incursão
histórica no Direito brasileiro

A proposta da adesão civil facultativa no
processo penal não é nova no direito brasileiro.
O Código Criminal do Império, de 1830 consa
grou o sistema de adesão facultativa.5

O Código de Processo Penal do Império,
de 1932 alterou nosso ordenamento passando a
instituir o sistema da adesão obrigatória.6

A partir da Lei n. 261, de 03 de dezembro
de 1941, firmou-se a solução de que a responsa
bilidade civil independente da responsabilidade
penal, com a exceção da limitada influência da
sentença penal sobre a questão civil,7 ratificada
pelo Código Civil de 1916~ e pelo Código Civil
atual, não se podendo extrair outro entendi
mento do quanto consta no Código Penal, ape
sar da redaçao diferente.

O direito brasileiro anterior à reforma do
Código de Processo Penal adotou o sistema da
independência entre responsabilidade penal e
responsabilidade civil, atribuindo se, no entan
to, efeito anexo do dever de indenizar à sentença
condenatória. Com isso, permite-se à vítima ou
aos seus sucessores o ajuizamento de ação de in
denização perante o juiz civil, com ou sem ins
tauração da ação penal, observando-se que em
caso de sentença penal condenatória passada em
julgado fica sem objeto, limitadamente à autoria
e à existência do fato, eventual ação de indeniza
ção proposta na pendência da ação penal.

Assim, apesar de o juiz penal não pronun
ciar uma palavra sequer sobre questão civil, se

5Ver arts. 21 a 32.

6Ver arts. 269, par. 5°, 338.
‘Ver art. 68.

‘Art. 1525.
9Art. 935.
‘° Art. 91,1.

do delito houver dano, a sentença penal se con
figura como título executivo na jurisdição civil,
obviamente que apos a devida liquidação peran
te este mesma jurisdição.”

Tal sistema fora parcialmente quebrado pela
Lei n. 11.719, de 2008, que alterou o Código de
Processo Penal, por via da qual o juiz criminal
deve fixar na sentença condenatória valor míni
mo para indenização do dano conforme os pre
juízos sofridos pelo ofendido.’2

4 Solução para os casos de incidência
penal e civil na hipótese de sentença
penal condenatória. Breve incursão no
Direito comparado

4.1 Direito português

O direito português adota o princípio da
adesão em caráter obrigatório, salvo nos casos
previstos em lei, disciplinando o tema de forma
detalhada. Assim, a regra é a previsão de ônus da
resolução da questão alusiva à indenização civil
no próprio processo penal, de maneira que só
em casos excepcionais previstos em lei faculta-
se ao legitimado pedir em separado a indeniza
ção perante tribunal civil.’3

Afigura se como legitimado para o pedido
de indenização aquele que sofreu os danos, ain
da que não possa figurar como assistente, limi
tando-se sua atuação processual à sustentação e
à prova do pedido de indenização.’4

O pedido de indenização civil pode ser for
mulado contra pessoas com responsabilidade
meramente civil, as quais podem intervir vo
luntariamente no processo penal, mas essa in
tervenção as impede de praticarem atos que o
arguido tiver perdido o direito de praticar.’5

Veja-se art. 63 do Código de Processo Penal, art. 91,
1, do Código Penal e art. 475-N, II, do Código de Pro
cesso Civil.
Veja se art. 387, IV, do Código de Processo Penal
com redaçao da Lei n. 11.719, de 2008.
Ver Codigo de Processo Penal, arts. 71° e 72°.

Ver Codigo de Processo Penal, art. 74°.
Ver Codigo de Processo Penal, 73°.

O lesado deve ser representado por advoga
do quando em razão do valor também tal repre
sentação é obrigatória no próprio tribunal civil.
Quando o lesado for o Estado, ao Ministério
Público cabe formular o pedido de indenização,
tendo tal órgão legitimação para tanto em ou
tros casos previstos em lei.’6

Ministério Público e assistente deverão for
mular o pedido de indenização na acusação ou
no prazo em que esta for formulada. O lesado,
que deve ser informado da existência do inqué
rito, deve apresentar seu pedido no prazo de 20
dias, contados a partir da notificação do despa
cho da acusação ou, em sua falta, do despacho
de pronúncia.

Quando nao obrigatória a constituição de
advogado e não sendo o caso de pedido em se
parado, o lesado poderá requerer o arbitramen
to de indenização civil, o qual não está sujeito
a formalidades especiais, podendo consistir em
declaração de auto, com indicação dos prejuíz
sofridos e das provas.

A pessoa contra quem fora deduzido o p -

dido de indenização civil é notificada para -

sentar contestação, na forma de artigos, no pra
zo de 20 dias, aduzindo-se que sua inércia não
implica confissão dos fatos.’9

As provas deverão ser requeridas com os ar
ticulados, podendo as partes arrolar até 10 ou 5
testemunhas, a depender do valor de alçada da
relação em matéria cível.20

As partes não estão obrigadas a comparecer
no julgamento, salvo quando tiverem que pres
tar declarações a que não puderem recusar-se.2’

O lesado pode a qualquer tempo desistir do
pedido ou renunciar ao direito de indenização
civil, bem assim requerer a conversão da indeni
zação em diferente atribuição patrimonial pre
vista em lei.22

16 Ver Código de Processo Penal, art. 76°.

“Ver Código de Processo Penal, art. 77°, 1 e 2.
Ver Código de Processo Penal, art. 77°, 4.
Ver Código de Processo Penal, art. 78°.

211 Ver Código de Processo Penal, art. 79°.

Ver Código de Processo Penal, art. 80°.
22 Ver Código de Processo Penal, art. 81°.
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Se o juiz penal não tiver elementos para fi
xar a indenização, o tribunal condena no que
se apurar em liquidação, que se processará no
tribunal civil, servindo a sentença penal como
título executivo. No entanto, o tribunal penal
poderá, de ofício ou a requerimento, estabelecer
uma indenização provisória por conta da inde
nização a ser fixada posteriormente, se dispuser
de elementos para tanto, bem assim conferir lhe
o efeito de exeqüibilidade provisoria.

Quando as questões suscitadas pelo pedido
de indenização civil inviabilizarem uma decisao
rigorosa ou forem suscetíveis de gerar incidentes
que retardem intoleravelmente o processo pe
nal, o tribunal pode, de oficio ou a requerimen
to, remeter as partes para os tribunais civis.

Quando não houver pedido de indenização
civil, no processo penal ou em separado, o tribu
nal penal, em caso de condenação, pode arbitrar
uma quantia a título de reparação pelos prejuí
zos sofridos quando particulares exigências de
proteção da vítima o imponham, devendo ser
observado o contraditório. Tal quantia deve ser
levada em conta, em caso de futuro pedido de
indenização em tribunal civil.25

O tribunal pode declarar, a requerimento do
lesado, que a condenação em indenização civil
tem exeqüibilidade provisória, nomeadamente
sob a forma de pensão.26

A decisão penal, ainda que absolutória, que
conhecer do pedido civil, constitui caso julgado
nos termos em que a lei atribui eficácia de caso
julgado às sentenças civis.27

4.2 Direito argentino

No direito argentino a adesão civil no pro
cesso penal (constituição de autor civil) é facul
tativa, podendo ocorrer em qualquer estado do
processo, mas até o encerramento da instrução.28

A constituição de autor civil poderá ser feita
pessoalmente ou por mandatário, por escrito, de
vendo a petição conter as condições pessoais e o
domicilio do demandante, o processo a que se rela
ciona e os motivos em que se ftmda a ação.29

A constituição de autor civil poderá ocorrer
ainda que o imputado não esteja individualizado.
Se no processo existirem vários imputados e civil-
mente demandados a ação poderá ser dirigida con
tra um ou mais deles. Se ação for dirigida contra os
civilmente demandados, será obrigatoriamente di
rigida contra os imputados, presumindo-se contra
todos os imputados se nenhum deles foi indicado.3°

A constituição do autor civil deverá ser noti
ficada ao imputado e ao civilmente demandado
e produzirá efeitos a partir da última notifica
ção; quando o imputado não estiver individua
lizado a notificação só será feita quando ocorrer
tal individualização.3’

Formalizada a constituição de autor civil, este
deverá concretizar sua demanda no prazo de 3 dias
após a notificação da resolução de processamento
do imputado e de vista ao querelante e ao agente
do ministério público, por escrito e em observância
às regras pertinentes do Código de Processo Civil
da Nação, devendo se de imediato notificar o civil-
mente demandado.

O autor civil podem demonstrar a existência do
fato delituoso, dos danos e prejuizos sofridos e pos
tular as medidas cautelares, restituições, reparações
e indenizações correspondentes.33

O autor civil poderá desistir da ação a qual
quer momento, ficando responsável pelas custas
que sua intervenção houver causado, e tal desis
tência importará em renúncia da ação civil, equi
valendo à desistência a não concreção da demanda
no prazo supra referido, o não comparecimento
ao debate ou o distanciamento da audiência sem
apresentação de conclusões.34
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23 Ver Código de Processo Penal, art. 82°, 1 e 2.
24 Ver Código de Processo Penal, art. 82°, 3.

25 Ver Código de Processo Penal, art. 82°-A.
26 Ver Código de Processo Penal, art. 83°.

Ver Código de Processo Penal, art. 84°.
28 Ver Código de Processo Penal, arts. 87 e 90.

29 Ver Código de Processo Penal, arts. 89.

Ver Código de Processo Penal, art. 88.
Ver Código de Processo Penal, art. 92.

32 Ver Código de Processo Penal, art. 93, combinado

com art. 346.
Ver Codigo de Processo Penal, art. 91.

Ver Codigo de Processo Penal, art. 94.
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