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ATENÇÃO! 

 

As alusões, menções, cópias, paráfrases ao presente material, devem ser 

citadas da seguinte forma:  

 Autor; 

 Título da página ou matéria; 

 Dia, mês e ano de publicação (se houver); “Disponível em: 

www.escoladealtosestudos.com.br”; 

 Data de acesso ao site, depois de “Acesso em:”.  
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BANCO NACIONAL DE DNA - FERRAMENTA EFETIVA DE REDUÇÃO DA 

CRIMINALIDADE POR MEIO DA MAIOR TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE CRIMES 

 

Bruno Amorim Carpes  

                  Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

Banco Nacional de DNA - ferramenta efetiva de redução da criminalidade 

por meio da maior taxa de elucidação de crimes – Bruno Amorim Carpes 

 

 

Mudança na Lei de Execução Penal (Banco Nacional de Perfil Genético): 

 

“Art. 9o-A. Os condenados por crimes dolosos, mesmo sem trânsito em 

julgado, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante 

extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, quando do 

ingresso no estabelecimento prisional. 

..........................................................................................................................

................... 

§ 3o Os condenados por crimes dolosos que não tiverem sido submetidos à 

identificação do perfil genético, quando do ingresso no estabelecimento prisional, poderão ser 

submetidos ao procedimento durante o cumprimento da pena. 

§ 4o Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao 

procedimento de identificação do perfil genético.” (NR) 

 

 

Texto atual: 
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Art. 9o-A.  Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência 

de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 

8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil 

genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e 

indolor.                       (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

§ 1o  A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados 

sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.                  (Incluído pela 

Lei nº 12.654, de 2012) 

§ 2o  A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz 

competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de 

perfil genético.                      (In 

 

 

O banco nacional de perfil genético, com base na experiência americana - 

medida implementada em meados da década de 90 - mostrou-se fundamental para a redução da 

taxa de criminalidade. A unificação do bancos de dados com uma nova consciência sobre a 

importância de preservação da cena do crime, com total isolamento, a fim de buscar evidências 

que possibilitassem a colheita de material genético do criminoso (fios de cabelo, saliva, etc) 

criaram um eficiente mecanismo para busca de autoria criminosa, especialmente de crimes 

perpetrados com pouca vigilância e por criminosos habituais. 

 

Além de aumentar a taxa de elucidação, o CODIS (Combined DNA Index 

System) também serviu como forma de dissuasão criminosa, uma vez que a probabilidade de 

ser pego mostra-se pela análise empírica e econômica do crime como fator importante para a 

decisão racional de cometer crimes. Consequentemente, os criminosos quando tomaram 

conhecimento de inúmeras prisões em decorrência de vestígios, até então irrelevantes, 

mostraram-se arredios a cometerem novos crimes.  

 

Por exemplo, segundo o artigo “The Application of DNA Technology in 

England and Wales”, escrito por Christopher H. Asplen, J.D., na Inglaterra e em Gales, o 

Serviço de Serviços Forenses em média resolveu 0,8 crimes para cada crime solucionado em 

razão do DNA. Isto é, para cada crime solucionado em razão do DNA, praticamente outro foi 
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desvendado pela consulta ao banco genético. Além disso, preveniu-se 7,8 crimes para cada 

sentença condenatória resultante em prisão baseada em prova decorrente do DNA. Ainda, 

aumentou a taxa de identificação de autoria de 14 para 44% quando o DNA está disponível na 

cena do crime. Por fim, verificou-se 40% de chance de obter identificação entre o perfil da cena 

do crime e o perfil carregado na base de dados do sistema de justiça.  

 

Um exemplo nos Estados Unidos veio da cidade de Denver, que participou 

de um projeto-piloto em nível nacional. O estudo visava determinar a efetividade do DNA como 

ferramenta de redução da criminalidade com foco em crimes de larga escala, como furtos e 

roubos a carro. De acordo com o Promotor da cidade e o Departamento de Polícia da cidade, 

em junho de 2007, os resultados foram consideráveis, tais como: 

 

- foram identificados mais de 40 autores de furtos habituais desde que o 

projeto havia se iniciado em 2005; 

- Descobriu-se que estes criminosos habituais cometem em média 243 

furtos por ano; 

- Nos locais de furto com coleta de DNA, a taxa de persecução penal, isto 

é, de denúncia, é cinco vezes maior do que os locais sem coleta; 

- A média de pena para esses criminosos habituais identificados pelo DNA 

é maior de 12 anos, comparada a média de 6 meses para aqueles sem DNA; 

- No caso mais recente à época, após a polícia ter realizado a prisão de um 

criminoso (que depois admitiu ter cometido mais de 1000 furtos), a taxa de furtos no bairro 

de West Washington Park caiu em aproximadamente 40%. 

 

 

Outra importante iniciativa se dá com o Banco Nacional de Perfis Balísticos: 

 

Mudança na Lei n.o 10.826/2003 (armas): 
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"Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos deverão ser 

armazenados em Banco Nacional de Perfis Balísticos gerenciados por unidade oficial de perícia 

criminal. 

§ 1o O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar 

armas de fogo, armazenando características de classe e individualizadoras de projeteis e de 

estojos de munição deflagrados por arma de fogo. 

§ 2o O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros 

de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar 

ações destinadas à apuração criminal federal, estaduais ou distrital. 

§ 3o O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido nas unidades de 

perícia oficial da União, estaduais e distrital. 

§ 4o Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter 

sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua 

utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial. 

§ 5o É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco 

Nacional de Perfis Balísticos. 

§ 6o A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos 

serão objeto de regulamento do Poder Executivo Federal." (NR) 

 

Tal iniciativa se mostrou como grande ferramenta para identificação de 

criminosos habituais e organizações criminosos estruturadas nos Estados Unidos desde a 

década de 90.  

 

Um sistema de informação balística é um banco de dados computadorizado 

que armazena imagens digitais de balas e cartuchos e as compara automaticamente com novas 

imagens obtidas de cenas de crime ou fogos de teste e carregadas no banco de dados. Os 

sistemas automatizados reduzem a quantidade de tempo gasto pesquisando manualmente por 

possíveis correspondências para projéteis disparados, fornecendo um pequeno número de 

correlações em minutos para verificação manual por um especialista em balística treinado. Isso 

aumenta a probabilidade de obter uma correspondência porque o volume de exibições que 

podem ser comparadas é aumentado. Nos Estados Unidos, com o National Integrated Ballistic 

Information Network (NIBIN), examinadores ou técnicos de armas de fogo ingressam com 
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corpo da munição em scanners digitais integrados ao Sistema Integrado de Identificação 

Balística. Essas imagens são correlacionadas com o banco de dados. A investigação pode buscar 

evidências em sua jurisdição, em jurisdições vizinhas e em todo o país. Este programa é uma 

ferramenta de investigação que permite que cada departamento de polícia e promotoria 

compartilhem informações e cooperem facilmente, tornando as investigações mais eficientes 

no fechamento de casos. 

 

Um importante caso que ocorreu na Filadélfia pode mostrar a importância de 

se implementar tal sistema: quatro assaltos à mão armada aparentemente não relacionados 

ocorreram em várias partes da Filadélfia entre junho e julho de 2015. O primeiro assalto ocorreu 

em 7 de junho, quando um suspeito se aproximou de dois homens na rua Gransback. Um 

vizinho preocupado, tentando ajudar, foi baleado pelo suspeito e paralisado da cintura para 

baixo. Durante um segundo ataque em 25 de junho, um homem foi assaltado e depois baleado 

enquanto caminhava até a estação de trem para dar dinheiro à esposa. Em 26 de junho, um 

terceiro assalto ocorreu na rua Van Pelt e a vítima foi baleada no peito. No dia 21 de julho, duas 

pessoas estavam em pé na Emerald St quando foram abordadas por um homem que sacou uma 

arma e ordenou que elas caíssem ao chão. Uma das vítimas foi baleada nas costas duas vezes, 

depois que o assaltante pegou sua carteira. 

 

Durante essa onda de crimes, três diferentes divisões de detetives estavam 

trabalhando em suas tentativas de assassinato independentemente. Embora esses crimes 

parecessem desconectados na época, eles compartilhavam semelhanças que seriam descobertas 

mais tarde. No local de cada crime, a polícia havia recuperado projéteis de uma pistola de 9 

mm. Durante cada um dos roubos, o suspeito saiu de um carro que parou diante das vítimas; 

depois de roubar e depois atirar nas vítimas, o suspeito fugiria no carro que esperava. A 

descoberta ocorreu quando a polícia da Filadélfia prendeu Frank Oliver III, ex-assistente 

pessoal do juiz Roger F. Gordon, após recuperar uma pistola de 9 mm sem licença em seu 

veículo durante uma parada de tráfego. Após o teste de disparar a arma recuperada, analistas 

treinados conseguiram associá-la a três dos assaltos à mão armada usando a Rede Nacional de 

Informação Balística Integrada (NIBIN). Em 24 horas, os investigadores analisaram toda a 

inteligência disponível sobre armas criminosas e identificou Oliver como suspeito em três 

tiroteios. Ao final, em 28 de abril de 2017, Ackridge foi considerado culpado de tentativa de 
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assassinato, agressão agravada, roubo, conspiração criminosa e violações de armas de fogo. Ele 

foi condenado a pena maior que 178 anos de prisão em 17 de julho de 2017. Sua sentença 

significativa é um evento raro para uma condenação de não-homicídio na Corte de Common 

Pleas da Filadélfia. 

 

O sistema automático permite ainda a elucidação dos chamados cold cases, 

isto é, os casos sem elucidação de autoria. Por exemplo, na Austrália, a ABIN (Australian 

Ballistics Information Network), tornada integralmente funcional em 2014, verificou-se nos 22 

meses seguintes a julho de 2014, quando a ABIN foi implementada pela primeira vez, houve 

208 casos antigos desvendados - o equivalente a 1,7 casos por semana. Isso inclui 15 casos 

nacionais (ou seja, acertos entre casos em pelo menos duas jurisdições policiais), o que é mais 

do que ocorreu em toda a década anterior. 

 

A medida chega atrasada no país, quando comparado com países 

desenvolvidos. Tratam-se de métodos mais modernos e eficazes de identificação criminal. No 

Brasil, o procedimento atual padrão para a coleta de material biológico para fins de exame de 

DNA é realizado de forma técnica e indolor, consistente no “esfregaço da mucosa oral com 

suabe”. 

Trata-se, de fato, de previsão legal que visa a trazer à investigação criminal 

técnicas científicas avançadas e que têm o condão de, em muitas situações, serem a única opção 

do Estado na luta contra a criminalidade. A colheita de material genético para a formação de 

banco de dados constitui método seguro e eficiente de identificação criminal e, portanto, 

obrigatória porque não exigida na identificação civil, em atenção ao art. 5, inciso LVIII, da 

Constituição Federal. Trata-se de procedimento indolor que sequer exige participação ativa do 

investigado, mas apenas passiva. É medida, pois, adequada ao atingimento do fim previsto, qual 

seja, a identificação de autores de crimes. Além disso, é medida necessária, seja porque viabiliza 

ao Estado a formação de um banco de perfis genéticos para posteriores comparações. 
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SOLUÇÕES NEGOCIADAS NO ÂMBITO PROCESSUAL PENAL 

 

     Carol Reis Lucas Vieira Da Ros 

     Promotora de Justiça do Estado de São Paulo 

 

 

 

I) CONTEXTO GERAL 

 

 

 

A nossa legislação já prevê mecanismos de soluções negociadas 

no âmbito processual penal. 

 

Assim, a Lei n. 9099/95 previu a possibilidade de transação penal 

(art.  76) às infrações de menor potencial ofensivo e suspensão condicional do processo (art. 

89) para os crimes apenados com pena mínima até um ano. 

 

Recentemente, a resolução n. 181/17 do CNMP criou o chamado 

acordo de não persecução penal (ANPP) – ao arrepio da legislação pátria, já que usurpa a função 

do Poder Legislativo – e estabeleceu requisitos para sua aplicação. 

 

Causou grande surpresa o movimento feito pelo Ministério 

Público Nacional no sentido de defender a criação do referido instituto por meio absolutamente 

ilegal. Operou-se, assim, verdadeira ginástica jurídica para se sustentar a criação e execução do 

ANPP sem a existência da legislação processual penal. Em resumo, sustenta-se: 
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1) Que o Princípio da Obrigatoriedade da ação penal não está previsto na 

Constituição Federal, logo a lei permitiria um “espaço de conformação para diretrizes 

de política criminal”; 

 

2) Que o Ministério Público possui a titularidade exclusiva para a propositura da 

ação penal pública, razão pela qual pode realizar estes acordos - daria o protagonismo 

ao Ministério Público como definidor de políticas criminais (“empoderamento da 

Instituição”); 

 

3) Que há um recorte legítimo: fixou-se um âmbito restrito de infrações alcançadas 

pelo instituto.  

 

Antes mesmo de prosseguir, não há como não realizar uma 

ressalva imediata à criação do ANPP via resolução do CNMP. 

 

Isto porque, ao violar o devido processo legislativo, haveria 

grande subjetividade sobre esse espaço de conformação e qual seria a melhor diretriz de política 

criminal. Prevaleceria, desta sorte, a visão particular do membro do Ministério Público, que não 

poucas vezes não está em consonância à função institucional do Parquet como defensor da 

sociedade. 

 

Haveria, ainda, inegável ofensa ao princípio da legalidade e a 

escusa, para tanto, seria o “empoderamento” do Ministério Público. Na verdade, ao se adotar 

essa postura, o Ministério Público está se apequenando e mitigando a função do Parquet de 

fiscal da lei, anuindo à notória violação ao Estado Democrático de Direito. 

 

Por fim, a suposta aplicação do instituto a um “âmbito restrito de 

infrações” não correponde à realidade, haja vista que - subtraindo-se as infrações penais de 
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menor potencial ofensivo e os crimes que comportam suspensão condicional do processo -, 

poucos crimes não estariam incluídos na possibilidade de ANPP. 

 

O projeto em análise, assim, é salutar ao sanar o vício de iniciativa 

para a criação do ANPP, instituindo-o com a observância do devido processo legislativo. Além 

disso, importa o instituto semelhante ao plea bargaining (chamado de Acordo de Aplicação 

Imediata das Penas – AAIP).  

 

Mas será que o Brasil possui bases penais e processuais penais 

sólidas e propícias para a incorporação destes institutos? As soluções negociadas já existentes 

e acima mencionadas produziram a redução da criminalidade no Brasil? Seria, então, o caso de 

ampliar estes casos? 

 

 

 

II) SOLUÇÕES NEGOCIADAS – BERÇO NO COMMON LAW (EUA) 

 

 

 

Não há como falar em soluções negociadas sem um olhar para o 

berço desses institutos na common law, em especial nos EUA.  

 

Isto porque, nos EUA mais de 90% dos casos são solucionados 

por meios de acordo. Na realidade, estima-se que 94% das Cortes Estaduais e 97% das Cortes 

Federais utilizam-se do plea bargaining para os casos criminais.  
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A Suprema Corte dos EUA já declarou que na América não há 

um sistema de julgamentos, mas sim um sistema de acordos.  

 

Nos EUA, o plea bargaining é a alma do direito processual penal! 

Esse Instituto possui grande relevância dos Estados da Federação 

que contam com previsão da pena de morte, permitindo que o Ministério Público deixe de 

perseguir a Pena Capital, optando pela prisão perpétua, sem livramento condicional. 

 

De início já é possível notar a grande diferença entre os EUA e o 

Brasil, haja vista a vedação em nosso sistema legal das penas de morte e de prisão perpétua. 

 

Há no sistema judicial americano, apesar da liberdade dos 

Estados para legislar, a aplicação com rigor das penalidades, a prevalência da pena de prisão 

aos casos concretos, inviabilidade de progressão de regime, controle concreto das medidas 

impostas para meios abertos (probation), etc. 

 

Nos EUA também existe a possibilidade de charge bargaining, 

vale dizer, o Ministério Público pode delimitar os crimes que imputará ao acusado, possuindo, 

desta feita, a possibilidade de negociação quanto à extensão da acusação (ao contrário do Brasil, 

onde vigora o princípio da obrigatoriedade).  

 

Assim, há uma cultura jurídico-penal que propicia um ambiente 

favorável à solução dos casos penais via plea bargaining e charge bargaining.  

 

Vale dizer, há uma previsibilidade da punição que será imposta 

(obviamente uma punição severa) e a possibilidade de controle dos crimes que se irá imputar, 

o que enseja a “limitação” de uma futura sentença (delimita-se a lide e, assim, há maior 
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segurança jurídica sobre a possível penalidade), fazendo com que a solução negociada se torne 

muito interessante. 

 

No Brasil, todavia, temos inúmeros institutos despenalizantes que 

não exigem a confissão do acusado, nem tampouco enseja a sua condenação (transação penal, 

suspensão condicional do processo).  

 

Ademais, possui a previsão de penas mínimas ínfimas, a cultura 

da aplicação da pena no patamar mínimo legal, súmulas restringindo a fixação de regime 

fechado de cumprimento de pena, súmulas impedindo a devida valoração das circunstâncias 

judiciais (artigo 59 do CP), entendimento de compensação da atenuante da confissão com a 

agravante da reincidência. 

 

Não bastasse isso, redutores de pena que possuem aplicação 

discricionária ao magistrado de acordo com o caso concreto (“poderá”), tornam-se de  aplicação 

praticamente obrigatória e no seu patamar máximo legal (por ex., a redutora do artigo 33 

parágrafo 4º. da Lei n. 11.343/06 - que se tornou, na prática, direito subjetivo do acusado). Há, 

ainda, o desencarceramento em massa, prevalência de penas alternativas e regimes de 

cumprimento de pena diversos do fechado, já que apenas 2,69% das penas estipula regime 

inicial fechado, bem como a tramitação de 94% a 98% dos feitos com os réus em liberdade. 

 

 Desta sorte, a cultura jurídico-penal no Brasil, quando não por 

ideologia do próprio aplicador do Direito, praticamente impõe (sobretudo pelo entendimento 

dos Tribunais Superiores) a fixação da pena no patamar mínimo legal e penas diversas da prisão.  

 

Indaga-se, então, qual a margem para negociação que sobrará ao 

Ministério Público, a não ser a fixação da pena bem abaixo do mínimo legal e regime de 

cumprimento de pena diverso do fechado? 
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III) DADOS CONCRETOS DO PLEA BARGAINING NOS EUA 

 

 

Um caso verídico ilustra o verdadeiro poder de negociação que 

Ministério Público possui nestas soluções negociadas no âmbito da Common Law. 

 

Trata-se de um caso famoso que chegou à Suprema Corte dos 

EUA. 

 

PAUL HAYES – 1978 

 Crime praticado: Falsificação de um cheque de aprox. 88 dólares. 

 Pena para este crime no Estado de Kentucky: de 02 a 10 anos de prisão. 

  Plea bargaining proposto: 05 anos de prisão, com a ressalva de que a recusa ao acordo 

ensejaria o oferecimento da denúncia como criminoso habitual (de acordo com o 

Habitual Criminal Act – lei que eleva sobremaneira as penas impostas para criminosos 

habituais). Neste caso, a pena máxima poderia chegar, então, à prisão perpétua. 

 Ele declinou o plea bargaining e, assim, foi processado como criminoso habitual, 

resultando em sua condenação à prisão perpétua. 

 O caso chegou à Suprema Corte dos EUA para questionar esse poder do Ministério 

Público, entendendo o acusado que houve uma “punição” por ele rejeitar o acordo e 

ter optado por exercer o seu direito de ir à júri popular. 

 A Suprema Corte reafirmou a possibilidade de o Ministério Público perquirir a 

condenação do acusado em um patamar superior ao oferecido no acordo, desde que, 

naturalmente, previsto em lei. 

 

 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

16 
 

Ora, não se possui o conhecimento de todos os elementos de 

prova que justificaram e ensejaram a condenação Paul Hayes neste patamar.  

 

Todavia, no Brasil, uma fraude desta natureza seria considerada 

de menor importância e encaminhada ao Juizado Especial Criminal para a realização de 

transação penal ou, quando muito, seria concedido o benefício da suspensão condicional do 

processo. 

Disto se conclui, ao menos, que as nações que contam com este 

tipo de solução negociada tratam o patrimônio alheio e a fé pública com muita seriedade. 

Essa cultura jurídico-penal nos EUA é evidenciada pelos dados 

nacionais oficiais fornecidos pelo órgão do Governo Americano, United States Sentencing 

Comission (Comissão de Condenação dos Estados Unidos): 

 

Observa-se, acima, a média nacional dos tipos de pena impostas 

aos acusados primários. Assim, 88% são apenados com pena de prisão apenas, 3% (três por 

cento) com pena de prisão e também prestação de serviços à comunidade, 2,1% com prisão 

domiciliar e livramento condicional e apenas 6,9% recebem apenas livramento condicional 

(portanto, medida totalmente em meio aberto). 
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A tabela abaixo mostra a média nacional e do Estado de 

Massachusstts de meses em que um acusado primário permanece no cárcere. 
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    Diante deste cenário, é possível compreender o motivo pelo qual 

as soluções negociadas se mostram interessantes, possibilitando a redução do tempo de 

permanência no cárcere.  

Trata-se de situação diametralmente oposta à realidade brasileira 

em que dificilmente cumpre-se pena em regime fechado e, se este for fixado, fará jus à 

progressão de cumprimento de pena menos gravoso rapidamente. 

IV) PRESSUPOSTOS ANPP CNMP E PROJETO MORO 

 

 

Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise objetiva dos 

pressupostos e requisitos para a aplicação do “Acordo de Não Persecução Penal”, fazendo-se 

um paralelo entre a Resolução do CNMP e o Projeto de Lei proposto. 

 

De antemão se faz necessário ressaltar que, ao contrário da 

solução negociada maciçamente utilizada nos EUA (plea bargaining), o ANPP não enseja a 

condenação do investigado e, por conseguinte, a imediata aplicação de uma pena. Ao contrário. 

Trata-se, na realidade, da ampliação do instituto da transação penal, com algumas 

peculiaridades. Assim, o investigado não responde à processo penal, não sofre condenação, não 

implicará em maus antecedentes ou reincidência e, ao final, ensejará a extinção da punibilidade. 

 

RESOLUÇÃO                                                        PROJETO ANTI-CRIME 

a) existência de procedimento 

investigatório. 

 

ATENÇÃO: A primeira versão da Resolução n. 

181/2017 tratou do acordo somente em sede do 

procedimento investigatório criminal (PIC), 

presidido pelo MP. Com a alteração promovida 

a) Não menciona expressamente, mas fala em: 

“Não sendo o caso de arquivamento” 

 

Pressupõe-se a existência de um PIC ou um 

inquérito policial. 
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pela Resolução 183 passa a ser também cabível 

nos autos do inquérito policial. 

 

 

b) não ser o caso de arquivamento dos autos, 

existindo justa causa (lastro probatório mínimo) 

para a denúncia-crime. 

 

ATENÇÃO: Oferecida a denúncia, fica vedado 

o acordo de não persecução penal.  

 

c) cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) 

anos e o crime não for cometido com violência 

ou grave ameaça a pessoa.  

 

ATENÇÃO: Para aferição da pena mínima 

cominada ao delito, a que se refere o caput, 

serão consideradas as causas de aumento e 

diminuição aplicáveis ao caso concreto (art. 18, 

§ 13).  

 

c) sem violência ou grave ameaça, e com 

pena máxima inferior a quatro anos,  

 

ATENÇÃO: há dúvidas aqui se o projeto de fato 

trata da pena MÁXIMA ou MÍNIMA (como a 

Resolução), tendo em vista que o parágrafo § 1o 

aduz que: “para aferição da pena mínima 

cominada ao delito, a que se refere o caput, 

serão consideradas as causas de aumento e 

diminuição aplicáveis ao caso concreto”  

 

d) o investigado tiver confessado formal e 

circunstanciadamente a prática do crime.  

ATENÇÃO: A confissão detalhada dos fatos e 

as tratativas do acordo serão registrados pelos 

meios ou recursos de gravação audiovisual, 

d) investigado confessado 

circunstanciadamente a prática de infração 

penal 
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destinados a obter maior fidelidade das 

informações, e o investigado deve estar sempre 

acompanhado de seu defensor. 

 

 

 e) desde que necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, 

 

 

V) CONDIÇÕES PARA O ACORDO 

 

RESOLUÇÃO                                                        PROJETO ANTI-CRIME 

I – reparar o dano ou restituir a coisa à 

vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

 

II – renunciar voluntariamente a bens e 

direitos, indicados pelo Ministério Público 

como instrumentos, produto ou proveito do 

crime;  

 

III – prestar serviço à comunidade ou a 

entidades públicas por período 

correspondente à pena mínima cominada 

ao delito, diminuída de um a dois terços, 

em local a ser indicado pelo Ministério 

Público;  

 

IV – pagar prestação pecuniária, a ser 

estipulada nos termos do art. 45 do Código 

I - reparar o dano ou restituir a coisa à 

vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo;  

 

II - renunciar voluntariamente a bens e 

direitos, indicados pelo Ministério Público 

como instrumentos, produto ou proveito do 

crime;  

 

III - prestar serviço à comunidade ou a 

entidades públicas por período 

correspondente à pena mínima cominada 

ao delito, diminuída de um a dois terços, 

em local a ser indicado pelo Ministério 

Público;  

 

IV - pagar prestação pecuniária, a ser 

estipulada nos termos do art. 45 do Código 
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Penal, a entidade pública ou de interesse 

social a ser indicada pelo Ministério 

Público, devendo a prestação ser destinada 

preferencialmente àquelas entidades que 

tenham como função proteger bens 

jurídicos iguais ou semelhantes aos 

aparentemente lesados pelo delito;  

 

V – cumprir outra condição estipulada pelo 

Ministério Público, desde que proporcional 

e compatível com a infração penal 

aparentemente praticada. 

Penal, a entidade pública ou de interesse 

social a ser indicada pelo Ministério 

Público, devendo a prestação ser destinada 

preferencialmente àquelas entidades que 

tenham como função proteger bens 

jurídicos iguais ou semelhantes aos 

aparentemente lesados pelo delito;  

 

e V - cumprir, por prazo determinado, outra 

condição indicada pelo Ministério Público, 

desde que proporcional e compatível com 

a infração penal imputada. 

 

 

 

VI) VEDAÇÕES  

 

RESOLUÇÃO                                                        PROJETO ANTI-CRIME 

I – for cabível a transação penal, nos 

termos da lei;  

 

II – o dano causado for superior a vinte 

salários-mínimos ou a parâmetro 

econômico diverso definido pelo 

respectivo órgão de revisão, nos termos da 

regulamentação local;  

 

I - for cabível transação penal de 

competência dos Juizados Especiais 

Criminais, nos termos da lei;  

 

II - for o investigado reincidente ou se 

houver elementos probatórios que 

indiquem conduta criminal habitual, 

reiterada ou profissional, salvo se 

insignificantes as infrações penais 

pretéritas;  
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III – o investigado incorra em alguma das 

hipóteses previstas no art. 76, § 2o, da Lei 

no 9.099/95;  

 

 

 

 

IV - não se aplica o acordo aos delitos 

cometidos por militares que afetem a 

hierarquia e a disciplina. 

 

ATENÇÃO: diz o art. 76,§ 2o, da Lei 

9.099/95: 

 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar 

comprovado: 

I - ter sido o autor da infração condenado, 

pela prática de crime, à pena privativa de 

liberdade, por sentença definitiva; 

II - ter sido o agente beneficiado 

anteriormente, no prazo de cinco anos, 

pela aplicação de pena restritiva ou multa, 

nos termos deste artigo; 

III - não indicarem os antecedentes, a 

conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as 

 

III - ter sido o agente beneficiado 

anteriormente, no prazo de cinco anos, em 

acordo de não persecução penal, transação 

penal ou suspensão condicional do 

processo; e 18  

 

IV - não indicarem os antecedentes, a 

conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, 

ser necessária e suficiente a adoção da 

medida. 
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circunstâncias, ser necessária e suficiente 

a adoção da medida. 

 

IV – o aguardo para o cumprimento do 

acordo possa acarretar a prescrição da 

pretensão punitiva estatal;  

 

V – o delito for hediondo ou equiparado e 

nos casos de incidência da Lei no 11.340, 

de 7 de agosto de 2006;  

 

VI – a celebração do acordo não atender ao 

que seja necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. 

 

 

 

VII) PROCEDIMENTO 

 

RESOLUÇÃO                                                               PROJETO ANTI-CRIME 

 

O acordo será formalizado nos autos do PIC 

ou do IP, com a qualificação completa do 

investigado e estipulará de modo claro as 

suas condições, eventuais valores a serem 

restituídos e as datas para cumprimento, e 

será firmado pelo membro do Ministério 

§ 3º O acordo será formalizado por escrito 

e será firmado pelo membro do Ministério 

Público, pelo investigado e seu defensor. 

 

 § 4º Para homologação do acordo, será 

realizada audiência na qual o juiz deverá 
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Público, pelo investigado e seu defensor 

(art. 18, § 3o.). 

 

Realizado o acordo, a vítima será 

comunicada por qualquer meio idôneo (art. 

18, § 4o.). 

 

Os autos, com o acordo, serão submetidos à 

apreciação judicial. Se o juiz considerar o 

acordo cabível e as condições adequadas e 

suficientes, devolverá os autos ao 

Ministério Público para sua implementação 

(art. 18, § 5o.).  

 

Se considerar incabível o acordo, bem como 

inadequadas ou insuficientes as condições 

celebradas, diz o art. 18, §6o., que o juiz fará 

remessa dos autos ao procurador-geral ou 

órgão superior interno responsável por sua 

apreciação, nos termos da legislação 

vigente, que poderá adotar as seguintes 

providências:  

 

I – oferecer denúncia ou designar outro 

membro para oferecê-la;  

II – complementar as investigações ou 

designar outro membro para complementá-

la;  

verificar a sua legalidade e voluntariedade, 

devendo, para este fim, ouvir o investigado 

na presença do seu defensor.  

 

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas ou 

insuficientes as condições celebradas, 

devolverá os autos ao Ministério Público 

para reformular a proposta de acordo de 

não persecução, com concordância do 

investigado e seu defensor.  

 

§ 6º Homologado judicialmente o acordo 

de não persecução penal, o juiz devolverá 

os autos ao Ministério Público para que 

inicie sua execução perante o juízo de 

execução penal.  

 

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à 

proposta que não atender aos requisitos 

legais ou quando não for realizada a 

adequação, prevista no § 5º.  

 

§ 8º Recusada a homologação, o juiz fará 

remessa dos autos ao Ministério Público 

para análise da necessidade de 

complementação das investigações ou 

oferecimento de denúncia.  
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III – reformular a proposta de acordo de não 

persecução, para apreciação do investigado;  

IV – manter o acordo de não persecução, 

que vinculará toda a Instituição. 

 

É dever do investigado comunicar ao 

Ministério Público eventual mudança de 

endereço, número de telefone ou e-mail, e 

comprovar mensalmente o cumprimento 

das condições, independentemente de 

notificação ou aviso prévio, devendo ele, 

quando for o caso, por iniciativa própria, 

apresentar imediatamente e de forma 

documentada eventual justificativa para o 

não cumprimento do acordo (art. 18, § 8o.) 

 

Descumpridas quaisquer das condições 

estipuladas no acordo ou não observados os 

deveres assumidos pelo investigado, o 

membro do Ministério Público deverá, se 

for o caso, imediatamente oferecer 

denúncia.  

 

ATENÇÃO: O descumprimento do acordo 

de não persecução pelo investigado também 

poderá ser utilizado pelo membro do 

Ministério Público como justificativa para o 

eventual não oferecimento de suspensão 

condicional do processo.  

§ 9º A vítima será intimada da 

homologação do acordo.  

 

§ 10. Descumpridas quaisquer das 

condições estipuladas no acordo, o 

Ministério Público deverá comunicar o 

juízo, para fins de sua rescisão e posterior 

oferecimento de denúncia.  

 

§ 11. O descumprimento do acordo de não 

persecução pelo investigado também 

poderá ser utilizado pelo membro do 

Ministério Público como justificativa para 

o eventual não oferecimento de suspensão 

condicional do processo.  

 

§ 12. A celebração e o cumprimento do 

acordo tratado neste artigo não constará de 

certidão de antecedentes criminais, salvo 

para os fins previstos no inciso III do §2º.  

 

§ 13. Cumprido integralmente o acordo, o 

juízo competente decretará a extinção de 

punibilidade.  

 

§ 14. Não corre a prescrição durante a 

vigência de acordo de não-persecução.” 

(NR) 
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Cumprido integralmente o acordo, o 

Ministério Público promoverá o 

arquivamento da investigação, nos termos 

desta Resolução. 

 

 

 

VIII)  PONDERAÇÕES SOBRE ANPP do PROJETO ANTI-CRIME 

 

 

a) Abrangência: infrações penais sem violência ou grave ameaça, e com pena máxima 

inferior a quatro anos. Conforme já destacado, há dúvidas se o projeto de fato trata da 

pena MÁXIMA ou MÍNIMA (como a Resolução), tendo em vista que o parágrafo § 1o 

aduz que: “para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o caput, 

serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto”  

 

Caso inclua as infrações penais com pena máxima até 4 (quatro) anos, poderá abranger: 

art. 155 caput (furto simples), art. 148 (sequestro e cárcere privado), art. 160 (extorsão 

indireta), art. 163 (dano, inclusive qualificado), art. 168 (apropriação indébita), art. 171 

parágrafo 1º. (estelionato privilegiado), art. 172 (duplicata simulada), art. 180 

(receptação), denunciação caluniosa de contravenção (art. 339 parágrafo 2º.), artigo 33, 

parágrafo 4º. etc.  

 

b) Vedação: a Resolução do CNMP faz menção às restrições da Lei n. 9099/95 e aos 

crimes hediondos e equiparados. O projeto não faz essas vedações e se utiliza de 

expressões tecnicamente imprecisas e subjetivas como “criminoso habitual” e 

“infrações penais insignificantes”.  
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c) Prescrição: a Resolução do CNMP determina que se observe eventual ocorrência da 

prescrição. Já no projeto consta expressamente a suspensão da prescrição. Na prática, 

todavia, observa-se que, assim como nos casos de suspensão condicional do processo, 

não há realização de produção antecipada da prova. Não havendo, assim, o cumprimento 

do acordo, dificilmente se consegue produzir satisfatoriamente a prova anos após a 

ocorrência do crime, ensejando a absolvição e, por conseguinte, a impunidade. 

 

d) Homologação: A resolução do CNMP determina que o acordo seja encaminhado ao 

magistrado para homologação e menciona a sistemática do artigo 28 do CPP de 

encaminhamento ao PGJ em caso de discordância. Já o projeto, estabelece a realização 

de audiência para a homologação do acordo e, caso não seja homologado, reporta à 

devolução ao Ministério Público, de forma genérica, sem esclarecer o procedimento. 

Ao estabelecer a obrigação de audiência para a homologação cria-se uma exigência 

desnecessária, haja vista que o acordo foi firmado por escrito, entre as partes, com a 

presença de advogado. Tal exigência, sobrecarregaria de forma inequívoca as 

promotorias de justiça criminais que já teriam realizado diversas reuniões anteriores 

para a formalização do acordo, impondo um ônus desnecessário às partes. 

 

e) Fiscalização: a resolução do CNMP estipula a fiscalização mediante a comprovação 

pelo próprio acusado de forma que a negligência implicaria na revogação do acordo. 

Há, contudo, diversas limitações estruturais aos Ministérios Públicos (pelo menos os 

Estaduais) para a centralização desta fiscalização. Não há servidores, como o cartório 

judicial. Há inviabilidades técnicas com o sistema de processos digitais, a dificuldade 

de integração a outros sistemas da Polícia, Secretaria de Segurança Pública e 

Administração Penitenciária, Vara das Execuções Penais etc. O Projeto, por sua vez, 

estipula devolução ao MP para que ele inicie a fiscalização via Juízo das Execuções 

Penais. Tal solução, contudo, não parece adequada já que não houve ação penal (não há 

título executivo penal) e a fiscalização se daria por Promotor de Justiça que não terá 

atribuição para oferecer a denúncia em caso de revogação do acordo. Em caso de 

descumprimento teriam, desta forma, que devolver à Vara Comum para ajuizamento de 

ação penal. Parece, então, mais adequado que o feito seja fiscalizado perante o Juízo 

que homologou o acordo, nos moldes da suspensão condicional do processo. 
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f) Publicidade: a resolução do CNMP não prevê a anotação em folha de anteceentes ou 

certidão da Vara das Execuções Criminais . Já com a fiscalização de forma judicial, 

como mencionada no projeto de lei, permitiria esse registro e o compartilhamento destas 

informações. 

 

g) Descumprimento: Segundo a resolução do CNMP, o descumprimento por parte do 

investigado enseja automaticamente o oferecimento da denúncia. O projeto, por sua vez, 

determina a comunicação ao Juízo para a revogação e, posteriormente, oferecimento da 

denúncia. Surgem, no entanto, dúvidas: qual o motivo de se comunicar o 

descumprimento se as fiscalizações já ocorreriam perante as Varas de Execução 

Criminais? Quem irá proceder a revogação? O MP, o Juízo da VEC ou o Juiz da Vara 

Comum?  

 

h) Impedimento de suspensão condicional do processo: PODE ser motivo para afastar, 

mas não necessariamente afasta esse benefício. 

 

i) Direito subjetivo do acusado: institutos que em regra seriam discricionariedade do 

Ministério Público ou facultativa a aplicação ao arbítrio do Juízo, no Brasil, tornam-se 

direito subjetivo do réu. Ex. redutora do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de drogas (não é 

mais crime equiparado a crime hediondo segundo o E. STF e ainda implica na redução 

da pena em seu patamar máximo legal). Em São Paulo, tomamos conhecimento de 

alguns casos em que os magistrados, antes de receber a denúncia, já estão encaminhando 

os autos à PGJ por entender que seria aplicável o ANPP. 

 

 

IX) ACORDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA PENA (AAIP – semelhante ao 

“PLEA BARGAINING”) 
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MOMENTO: Após o recebimento da denúncia ou da queixa e até o início da instrução. 

 

PARTES: o Ministério Público ou o querelante e o acusado, assistido por seu defensor 

 

TERMOS:  

 

I - a confissão circunstanciada da prática da infração penal;  

II - o requerimento de que a pena privativa de liberdade seja aplicada dentro dos parâmetros 

legais e considerando as circunstâncias do caso penal, com a sugestão de penas em concreto ao 

juiz; e 

 III - a expressa manifestação das partes no sentido de dispensar a produção de provas por elas 

indicadas e de renunciar ao direito de recurso.  

 

§ 2º As penas poderão ser diminuídas em até a metade ou poderá ser alterado o regime de 

cumprimento das penas ou promovida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, 

segundo a gravidade do crime, as circunstâncias do caso e o grau de colaboração do acusado 

para a rápida solução do processo.  

 

§ 3º Se houver cominação de pena de multa, esta deverá constar do acordo.  

 

§ 4º Se houver produto ou proveito da infração identificado, ou bem de valor equivalente, a sua 

destinação deverá constar do acordo. 

 

 § 5º Se houver vítima decorrente da infração, o acordo deverá prever valor mínimo para a 

reparação dos danos por ela sofridos, sem prejuízo do direito da vítima de demandar 

indenização complementar no juízo cível.  
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§ 6º Para homologação do acordo, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua 

legalidade e voluntariedade, devendo, para este fim, ouvir o acusado na presença do seu 

defensor.  

 

§ 7º O juiz não homologará o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for 

manifestamente ilegal ou manifestamente desproporcional à infração ou se as provas existentes 

no processo forem manifestamente insuficientes para uma condenação criminal.  

 

§ 8º Para todos os efeitos, o acordo homologado é considerado sentença condenatória.  

 

§ 9º 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. 

 

 § 10. No caso de acusado reincidente ou havendo elementos probatórios que indiquem conduta 

criminal habitual, reiterada ou profissional, o acordo deverá incluir o cumprimento de parcela 

da pena em regime fechado, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas.  

 

§ 11. A celebração do acordo exige a concordância de todas as partes, não sendo a falta de 

assentimento suprível por decisão judicial, e o Ministério Público ou o querelante poderão 

deixar de celebrar o acordo com base na gravidade e nas circunstâncias da infração penal." (NR) 

 

X) PONDERAÇÕES SOBRE O ACORDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA 

PENA (AAIP) 
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O AAIP, ao contrário do acordo de não persecução penal, 

pressupõe a existência de ação penal, a confissão circunstanciada do acusado acerca da prática 

delitiva, a efetiva condenação dos acusados e a aplicação da pena. Por conseguinte, poderá 

configurar maus antecedentes e reincidência. 

 

1. O AAIP não possui limitação: poderá ser firmado quando ocorrer a prática de qualquer 

crime, inclusive com violência e grave ameaça, hediondo ou equiparado, além de poder 

ser proposto a acusado reincidente. 

2. Possibilidade: em que pese o projeto mencionar a discricionariedade do Ministério 

Público, tem-se se observado a recorrente alteração de uma mera possibilidade 

processual penal para um efetivo direito subjetivo do acusado.  

 

3. Recusa de homologação: o projeto de lei possibilita a recusa de homologação se 

manifestamente desproporcional à infração (conceito subjetivo) ou se as provas 

existentes no processo forem manifestamente insuficientes para uma condenação 

criminal (recebida a denúncia e não tendo havido instrução criminal, não há como se 

falar em provas manifestamente insuficientes, já que se fossem assim a denúncia teria 

sido rejeitada). 

 

4. Uso de expressões indeterminadas e subjetivas: aqui reitera-se as críticas já apontadas 

sobre a utilização de expressões tecnicamente duvidosas, como “conduta criminal 

habitual, reiterada ou profissional” ou “insignificantes as infrações penais pretéritas”. 

 

5. Margem para o acordo: em que pense a menção de que o acordo deverá incluir o 

cumprimento de parcela da pena em regime fechado (no caso de acusado reincidente ou 

havendo elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas), conforme já 

demonstrado acima a sistemática processual-penal no Brasil induzirá a fixação de 

acordos abaixo do patamar mínimo legal, aumentando a impunidade que já impera na 

nação. 
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CONCLUSÃO:  

 

1) As formas de soluções negociadas do modelo previsto na “Common Law” se mostram 

interessantes e eficazes, mas pressupõem a existência de penas rigorosas (pena e morte 

e prisão perpétua); possibilidade de modulação da sentença pela discricionariedade das 

acusações que serão apresentadas (charge bargaining); certeza de punição severa caso 

se opte pela ação penal; e efetivo cumprimento da pena (ou parte dela)no cárcere; 

 

 

2) A base jurídico-penal do Brasil não apresenta o mesmo cenário favorável: Institutos 

despenalizantes que já abrangem a maioria das infrações penais; súmulas que restringem 

o agravamento da pena e a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso; a 

política de aplicação da pena no patamar mínimo legal, compensação de reincidência e 

confissão; política de desencarceramento (audiências de custódia, decisões dos 

Tribunais Superiores sobre as mulheres, progressão de regime, indulto, remissão da 

pena, detração, etc);  

 

3) Diante deste quadro, seria ideal, alterar as bases processuais penais antes da 

incorporação destas outras soluções negociadas no Brasil, já que a Lei n. 9099/95 não 

trouxe qualquer contribuição à redução da criminalidade. Na realidade, o Brasil caminha 

na contramão dos sistemas que se mostraram eficientes no combate ao crime 

generalizado e à imposição de efetivo respeito às leis penais. Em Nova Iorque, por 

exemplo, instituiu-se o programa conhecido por “tolerância zero” que infligiu o 

recrudescimento das penas impostas às infrações de menor potencial ofensivo, de forma 

a demover e desestimular os infratores primários a escalarem na criminalidade, 

praticando delitos mais graves. No Brasil, todavia, se pretende o contrário: aumentar as 

hipóteses de transação penal por meio do “acordo de não persecução penal”, alcançando 
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delitos mais graves, ao invés de investir no endurecimento das penas, na alteração da 

Lei de Execuções Penais, na criação de vagas em presídios, etc. deixando a sociedade 

ordeira à mercê da criminalidade. 

 

4) Considerando, todavia, que tais soluções estão inseridas no projeto de lei já apresentado 

para a discussão, entende-se mais adequada a substituição do ANPP por eventual 

ampliação das hipóteses de suspensão condicional do processo (incorporando-se 

aspectos interessantes do ANPP à suspensão condicional, como, por exemplo, a 

confissão circunstanciada do acusado), por se tratar de instituto com sistemática já 

consolidada, com oferecimento de denúncia, suspensão do prazo prescricional, 

permitindo a inclusão nos sistemas já existentes, o compartilhamento de informações 

entre os Estados sobre os acordos firmados, bem como a fiscalização pela Vara Comum. 

 

5) Por fim, entre os institutos propostos, a concentração de esforços para aprimorar e 

priorizar a aplicação do Acordo de Aplicação Imediata da Pena (AAIP), o qual resulta 

em condenação, reincidência e cumprimento efetivo de pena, causando menos sensação 

de impunidade. 
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MEDIDAS PARA ENDURECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA 

 

Cláudia Rodrigues de Morais Piovezan 

Promotora de Justiça do Estado do Paraná 

e 

Bruno Amorim Carpes  

Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

O anteprojeto apresentado pelo Ministro Sérgio Moro contempla algumas medidas para, 

segundo ele, endurecer o cumprimento das penas. Trata-se de medida extremamente relevante, 

diante do cenário atual em que o sistema prisional brasileiro tem funcionado como uma porta 

giratória pela qual os criminosos entram e saem rapidamente, voltando às ruas para dar 

sequência à sua carreira criminosa, cônscios da leniência estatal, portanto, o endurecimento do 

cumprimento de pena é medida urgente. 

Uma breve leitura das legislações penais anteriores, desde o código criminal imperial de 1830, 

que serviu de modelo para vários outros códigos da América do Sul, é possível verificar um 

afrouxamento ininterrupto nas regras de cumprimento da pena, mas o destaque fica mesmo para 

a Lei de Execuções Penais de 1984, que trouxe entre outras benesses os regimes aberto e 

semiaberto e a progressão de regime com apenas um sexto de cumprimento da pena. Após as 

reformas de 1984 e a Lei de Execuções Penais, ocorreram consecutivas alterações na legislação, 

inclusive a partir de decisões judiciais que foram impondo novas regras a despeito da letra da 

lei, para se adequar à vontade do julgador.  

        O projeto, referente ao sistema de penas, 

decidiu não mudar drasticamente o norte estipulado na Reforma Geral de 1984. Isto é, o projeto 

dá margem a longas discussões judiciais sobre o patamar a ser fixado, visto que os tribunais 

superiores costumam a abrandar penas, limitando o reconhecimento das circunstâncias 

estipuladas pelo art. 59 do Código Penal. Tal limitação já está assentada na cultura jurídica 
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pátria, a “política da pena mínima”. Nesse sentido, as penas invariavelmente fixam-se no 

mínimo legal ou perto dele.  

        O sistema progressivo brasileiro mostra-se 

indiscutivelmente falido, especialmente em razão do fenômeno da criminalidade de massa. Tal 

sistema, pois, mostra-se caro e ineficiente. Caro, porque estipula estabelecimentos repletos de 

especificidades e trabalho externo que exige fiscalização inexequível pelo Estado. Ante tal 

inexequibilidade, o sistema progressivo sofreu inúmeros abalos, mostrando-se faticamente 

desfigurado, já não existindo em vários estados da nação, transfigurando-se os regimes 

semiaberto e aberto em imposição de recolhimento domiciliar com ou sem monitoramento 

eletrônico, o qual também apresenta inúmeros problemas de confiabilidade. Atento à realidade 

brasileira, que fomenta a impunidade por meio de penas fictas e sem coercibilidade, a posição 

da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais é pelo fim do sistema progressivo, que 

mostra-se totalmente atrasado e esgotado. Aliás, os melhores sistemas de penas mostram-se 

mais simples, sem esquecer da função repressiva e preventiva da pena, inclusive na concessão 

de livramento condicional, que tem como norte a periculosidade do agente ao retorno do 

convívio social.  

Se possível relacionar o afrouxamento das penas com o aumento da criminalidade, pode-se 

dizer que o anteprojeto do Ministro Moro peca por manter a progressão de regime e o regime 

semiaberto, praticamente nos moldes estabelecidos a partir da década de 80, com a agravante 

de que a alteração legislativa de dezembro de 2018 ainda estabelece a progressão de regime 

para mulheres, em determinadas circunstâncias, com o cumprimento de apenas um oitavo da 

pena. 

         As propostas de alteração legislativa para 

endurecer o cumprimento de pena começam pelo artigo 33, do Código Penal, que trata 

especificamente da regra geral dos regimes de cumprimento de pena, no qual estão exatamente 

previstos os regimes fechado, semiaberto e aberto e a progressão de regime após o cumprimento 

de apenas 1/6 da pena. 

         De acordo com o projeto, serão inseridos 

novos parágrafos ao artigo. 

“Art.33........................................................................................... 
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§ 5º No caso de condenado reincidente ou havendo elementos probatórios que indiquem 

conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, o regime inicial da pena será o fechado, 

salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas ou de reduzido potencial ofensivo.  

§ 6º No caso de condenados pelos crimes previstos nos arts. 312, caput e § 1º, art. 317, caput e 

§ 1º, e art. 333, caput e parágrafo único, o regime inicial da pena será o fechado, salvo se de 

pequeno valor a coisa apropriada ou a vantagem indevida ou se as circunstâncias previstas no 

art. 59 lhe forem todas favoráveis.  

§ 7º No caso de condenados pelo crime previsto no art. 157, na forma do § 2º-A (arma de fogo, 

explosivos) e do § 3º, inciso I (roubo com lesão grave), o regime inicial da pena será o fechado, 

salvo se as circunstâncias previstas no art. 59 lhe forem todas favoráveis." (NR)  

        No § 5º, Parece-nos interessante a previsão 

de regime inicial fechado para o reincidente, no sentido de que se trata de uma circunstância 

que pode ser demonstrada objetivamente pelas certidões de antecedentes e o instituto é definido 

expressamente no próprio Código Penal. No entanto, não obstante seja de extrema relevância a 

previsão de igual tratamento ao que tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 

é de se perquirir em que consistiriam tais situações ou como elas seriam provadas, visto que no 

atual panorama inquéritos policiais e ações penais em andamento e condenações sem trânsito 

em julgado não são reconhecidas sequer como maus antecedentes, conduta social ou 

personalidade desajustadas, ou seja, não são aceitas como circunstâncias desfavoráveis do art. 

59, para fim de aplicação da pena base acima do mínimo legal ou para determinar regime mais 

gravoso. Não que se pudesse garantir tratamento diferente, mas talvez fosse interessante se a 

lei dissesse, ainda que exemplificativamente, para fim de interpretação analógica, quais seriam 

essas circunstâncias em que se poderia presumir a conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, pois se o critério for apenas a condenação com trânsito em julgado e recente, 

pequeno será o resultado alcançado pela alteração proposta, conforme posicionamento atual do 

E. Superior Tribunal de Justiça . 

        Neste mesmo viés, é importante frisar que 

o projeto parece se preocupar com precedentes do Supremo Tribunal Federal, que vincularam 

o sistema progressivo ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal), em clara inovação jurídica. Por conseguinte, o Supremo Tribunal Federal 

ultimamente tem mantido posições em matéria de política de segurança pública (o que 
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tradicionalmente, em atenção ao princípio da separação dos poderes, fica a cargo do Poder 

Legislativo). 

        De outro lado, para fim de não reconhecer 

a insignificância e nem a causa de diminuição de pena para o tráfico de drogas, esses mesmos 

critérios têm sido aceitos pelo STJ . 

         Outro ponto que gera preocupação ainda no 

§ 5º, é a colocação de expressões abertas e pouco claras como infrações penais pretéritas 

insignificantes e reduzido potencial ofensivo. A insignificância é conhecida doutrinaria e 

jurisprudencialmente por meio do controverso princípio da insignificância, e reduzido potencial 

ofensivo, que não encontra correspondência nem sequer na doutrina e nem na jurisprudência. 

Até hoje não é pacífico o que significa a insignificância ou qual seria o seu limite, o que deixaria 

a sua adequação ao arbítrio do juiz, podendo levar a enormes disparidades e injustiças.  

        Além disso, é de se destacar que pelo 

princípio da insignificância a conduta que ataca um bem “insignificante” é atípica, de modo 

que o termo infrações penais insignificantes é até mesmo uma contradição.  

        Com relação ao reduzido potencial 

ofensivo, termo talvez usado para se distanciar do crime de menor potencial ofensivo, também 

é por demais aberto e genérico. Resta saber se houve um equívoco na linguagem, isto é, se a 

intenção foi de abordar o crime de menor potencial ofensivo, hipótese mais provável para se 

aproximar da infração insignificante, o texto da proposta deve ser alterado. Caso contrário, o 

novo termo, se propositalmente utilizado, trará uma série de incertezas, novamente deixando 

uma brecha para nefastas e lenientes interpretações, criando uma nova espécie de delito.  

        Para a insignificância, o STJ colocou o 

valor de 10% do salário mínimo como limite para aplicar essa causa de exclusão da tipicidade 

.  

O STF, por sua vez, porquanto estabeleça critérios objetivos e subjetivos para a adoção do 

princípio da insignificância que não se referem a valor do objeto atingido, também não oferece 

nenhuma segurança jurídica sobre o tema, nem acerca da aplicação para excluir a tipicidade em 

nem para determinar o regime inicial de cumprimento de pena . 
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       Igualmente, com relação à inclusão dos § 

6º e § 7o, do artigo 33, verifica-se que o recrudescimento inicialmente proposto perde a sua 

força quando permite que as circunstâncias favoráveis do artigo 59 sejam consideradas para a 

aplicação do regime menos gravoso, em especial se consideramos, como já mencionado, que, 

nas decisões judiciais, a regra tem sido a aplicação da pena base no mínimo legal, pois quase 

nada pode ser considerado como circunstância desfavorável. Ou seja, a regra que a mudança 

pretende impor permanecerá sendo a exceção perante os tribunais.  

        O texto do projeto, ao se reportar sempre às 

circunstâncias do art. 59, do CP, atende as exigências da jurisprudência do STF, por exemplo 

do HC 82.959-7, de 2006, que declarou inconstitucional o artigo 2º, p. 1º, da Lei dos Crimes 

Hediondos. No entanto, atualmente, diante do avanço de teses laxistas que levaram 

praticamente à ineficácia do artigo 59, difícil imaginar que os tribunais acolham os termos da 

nova legislação.  

        A segunda etapa para o recrudescimento do 

cumprimento da pena está prevista no projeto pela alteração do artigo 59, do CP, que enfrentará 

os mesmos desafios já mencionados acima. 

        Embora a proposta não altere a regra geral 

de cumprimento de 1/6 para progressão de regime, o novo parágrafo proposto para o artigo 59 

prevê a possibilidade do juiz fixar período mínimo de cumprimento da pena. No entanto, trata-

se de uma faculdade outorgada ao juiz e que também deverá se submeter aos critérios do artigo 

59.  

         No ano de 2018, o Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais (CNPG) apresentou ao Presidente da Câmara dos Deputados propostas de 

alterações da legislação penal e processual penal, também afirmando que urge a extinção dos 

regimes semiaberto e aberto para o cumprimento de pena ou aumento do prazo para obtenção 

de benefícios como a progressão de regime, não se podendo admitir que a prisão domiciliar seja 

convertida em novo regime de pena. Aliás, dentre vários projetos, destaca-se o recente o projeto 

de lei n. 11.054/2018, de autoria do deputado Giovani Cherini, que busca acabar com o regime 

semiaberto, que poderia ter sido aproveitado no projeto do Ministro, que está proposto da 

seguinte forma:  
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"Art.59............................................................................................................................. 

Parágrafo único. O juiz poderá, com observância dos critérios previstos neste artigo, fixar 

período mínimo de cumprimento da pena no regime inicial fechado ou semi-aberto antes da 

possibilidade de progressão." (NR)  

        Atenta a tais questões, que necessitam de 

pacto entre os Poderes Legislativo e Judiciário,  a Escola de Altos Estudos em Ciências 

Criminais defende subsidiariamente o aumento do patamar mínimo para progressão de regime, 

visto que não se tem notícia de país com patamar mínimo tão baixo e que, por consequência, 

estimule de tal forma a impunidade. Além disso, evitam-se intermináveis discussões judiciais 

acerca do patamar adequado a cada caso concreto, que podem esvaziar a finalidade do projeto, 

qual seja, a da efetividade processual e social.  

 

        Mudança na Lei nº 8.072/1990 (crimes 

hediondos):  

         A terceira etapa são as alterações na lei dos 

crimes hediondos. 

Art.2º..................................................................................................................................  

§ 5º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-

á somente após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena quando o resultado envolver a 

morte da vítima.  

§ 6º A progressão de regime ficará também subordinada ao mérito do condenado e à constatação 

de condições pessoais que façam presumir que ele não voltará a delinquir.  

 

A previsão de aumento de tempo de cumprimento de pena em caso de morte é um avanço e 

corresponde à necessidade de tentar conter o aumento de homicídios e latrocínios no país.  

        Nesse ponto, cabe destacar, que o 

Legislativo Nacional tem se voltado a retomar a chefia da política nacional de penas, tomando-

se como exemplo a Proposta de Emenda Constitucional n. 47/2019, prevendo que condenadas 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

40 
 

por crimes hediondos com violência — como homicídio qualificado, latrocínio, estupro, 

estupro de vulneráveis e assassinato de policiais — cumpram a pena inteira em regime fechado, 

retomando o texto original da Lei de Crimes Hediondos que fora considerado inconstitucional, 

após 16 anos de vigência, pelo Supremo Tribunal Federal.  

 

Assim, a proposta não deveria se restringir aos crimes hediondos com resultado morte e aos 

demais crimes hediondos e assemelhados, desde que os agentes sejam reincidentes. Se a própria 

constituição reconhece a existência de condutas que necessitam de punição mais severa, por 

que não alcançar todos os crimes hediondos e seus assemelhados igualmente ou ao menos 

aproveitar a Proposta de Emenda Constitucional n. 47/2019?  

A nova alteração que conta no projeto cria um estranho escalonamento dentre aqueles que 

praticam os crimes previstos na lei dos crimes hediondos, pois além de não alcançar todas as 

circunstâncias, pressupõe-se que não alcançará também as mulheres, que foram beneficiadas 

com a criação de uma nova casta de delinquentes, pela Lei nº 13.769, de dezembro de 2018, 

que possibilita a progressão de regime após o cumprimento de um oitavo da pena, preenchidos 

certos requisitos, ainda que pratiquem crime hediondos, desde que sem violência ou grave 

ameaça.  

Art. 3º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) , passa a vigorar com 

as seguintes alterações:  

“Art.112. ....................................................................................... 

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com 

deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:  

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;  

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;  

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;  

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento;  

V - não ter integrado organização criminosa.  

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

41 
 

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício 

previsto no § 3º deste artigo.” (NR)  

Art. 4º O § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos) , 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2º ................................................................................................... 

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-

se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três 

quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 

de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) .  

 

Então, aprovado o projeto do Ministro Moro, vislumbra-se o seguinte quadro: 

- 1/8 para mulheres alcançadas pela Lei 13.769/19; 

- 2/5 da pena para os não reincidentes, desde que o crime não cause morte; 

- 3/5 da pena para reincidentes; 

- 3/5 da pena para autores de crimes que causem morte, independente de reincidência; 

 

        Sobre as saídas temporárias, que foram 

objeto de debate ao longo da campanha do atual Presidente da República, o projeto foi 

formulado da seguinte maneira: 

§ 7º Ficam vedadas aos condenados, definitiva ou provisoriamente, por crimes hediondos, de 

tortura ou de terrorismo:  

I - durante o cumprimento do regime fechado, saídas temporárias por qualquer motivo do 

estabelecimento prisional, salvo, excepcionalmente, nos casos do art. 120 da Lei nº 7.210, de 

11 de julho de 1984, ou para comparecer em audiências, sempre mediante escolta; e  

II - durante o cumprimento do regime semiaberto, saídas temporárias por qualquer motivo do 

estabelecimento prisional, salvo, excepcionalmente, nos casos do art. 120 da Lei nº 7.210, de 
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11 de julho de 1984, ou para comparecer em audiências, sempre mediante escolta, ou para 

trabalho ou para cursos de instrução ou profissionalizante.”  

         O parágrafo 7º atende a um grande anseio 

da sociedade, que está há tempos revoltada com as saídas temporárias, previstas no art. 122, da 

LEP. No entanto, há um problema de técnica no texto do projeto que confunde permissão de 

saída, prevista no art. 120, com saída temporária, prevista no art. 122, ambos da LEP.  

        O inciso I, do § 7º, fala em proibição de 

saída temporária para quem cumpre pena em regime fechado, o que já não é permitido, 

conforme o art. 122, da LEP, que trata das hipóteses de saída temporária. Vejamos: 

         SEÇÃO III 

Das Autorizações de Saída 

SUBSEÇÃO I 

Da Permissão de Saída 

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos 

provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando 

ocorrer um dos seguintes fatos: 

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; 

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14). 

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se 

encontra o preso. 

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade 

da saída. 

SUBSEÇÃO II 

Da Saída Temporária 

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização 

para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: 
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I - visita à família; 

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou 

superior, na Comarca do Juízo da Execução; 

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. 

        Ao tratar das possibilidades de saída do 

condenado que estiver cumprindo pena em regime fechado, o texto fala em hipóteses de 

permissões de saídas, que estão no art. 120. No inciso II, também o projeto confunde permissão 

de saída, do art. 120, com saída temporária, do art. 122, como frequência a cursos, e ainda 

coloca uma hipótese não prevista em nenhum dos dois dispositivos: saída para trabalho.  

        Assim, ao misturar os dois conceitos ao 

tratar de crimes hediondos, os termos propostos podem permitir a interpretação de que as saídas 

temporárias poderão ser estendidas ao preso que cumpre pena em regime fechado, desde que 

não tenha sido condenado por crime hediondo, o que hoje a legislação não permite. 

        Além disso, o texto não restringe as saídas 

temporárias para os condenados por tráfico de drogas, de maneira que mais uma vez o traficante 

será beneficiado com a legislação que promete recrudescer o cumprimento de pena, o que 

sinaliza que a proposta não pretende recrudescer a pena para o delitos de tráfico de drogas e 

consectários. 

Por fim, o acréscimo dos parágrafos 8º e 9º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 mostra-se salutar, 

procurando dar tratamento adequado a integrantes de organização criminosa. 

 

Mudança na Lei nº 12.850/2013:  

“Art.2º........................................................................................... 

§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição 

deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima.  

§ 9º O condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado através de 

organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

44 
 

ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos 

probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.” (NR) 
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ANÁLISE DO PROJETO DE LEI ANTICRIME (“PACOTE ANTICRIME”). 

Fernando Martins Zaupa  

Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul 

 

 

(Art. 1º Esta Lei estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes 

praticados com grave violência à pessoa). 

 

 

Referência e pontos específicos da presente análise: 

 

(...)  

 

V) Medidas para endurecer o cumprimento das penas:   

(...) 

 

Mudança na Lei nº 12.850/2013: 

 

“Art.2º 

§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição 

deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. 

§ 9º O condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado através de 

organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena 

ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos 

probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.” (NR) 
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Ainda: 

 

VI) Medidas para alterar conceito de organização criminosa:  

 

Mudança na Lei nº 12.850/2013:  

 

“Art.1º 

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e 

que:  

I - tenham objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 

a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos;  

II - sejam de caráter transnacional; ou 

III - se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de 

modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica, 

como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, Terceiro 

Comando Puro, Amigo dos Amigos, Milícias, ou outras associações como localmente 

denominadas.” (NR) 

 

 

Também: 

 

XVI) Medidas para dificultar a soltura de criminosos habituais:  
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Mudança no Código de Processo Penal: 

 

 “Art.310 

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas 

condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Código Penal, poderá, 

fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de 

comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.  

§2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que está envolvido na prática habitual, 

reiterada ou profissional de infrações penais ou que integra organização criminosa, ou que 

porta arma de fogo de uso restrito em circunstâncias que indique ser membro de grupo 

criminoso, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, salvo se 

insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo as condutas." (NR) 

 

Por fim: 

 

XVIII) Medidas para aprimorar a investigação de crimes: 

 

 

Mudanças na Lei n.º 12.850/2013: 

 

“Art. 3º Em qualquer fase da investigação ou da persecução penal de infrações penais praticadas 

por organizações criminosas, de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 

(quatro) anos ou de infrações penais conexas, serão permitidos, sem prejuízo de outros já 

previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 

..................................................................................................................................” (NR) 

 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

48 
 

 

 

 

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES: 

 

 

Quanto ao primeiro tópico a ser analisado (V - Medidas para endurecer o cumprimento das 

penas), a proposta acresce dois parágrafos ao art. 2º: 

§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à 

disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de 

segurança máxima. 

§ 9º O condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado 

através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de 

cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios 

prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo 

associativo.” (NR) 

 

O recrudescimento no enfrentamento às organizações criminosas é medida salutar frente ao 

panorama vivenciado no país. 

A ideia de que as lideranças de organizações criminosas devem iniciar a pena em 

estabelecimentos de segurança máxima partem da premissa de que referidos estabelecimentos 

deteriam melhor estrutura e eficácia na segregação dos líderes. 

Louvável; contudo, merecedor de acompanhamento concomitante com melhoria do sistema 

prisional, já que muitos estabelecimentos detêm apenas a nomenclatura de “segurança 

máxima”. O rigor na fiscalização e cumprimento de pena pelas administrações penitenciárias, 

Ministério Público e Poder Judiciário deve ser efetivo e, para isso, também receber melhor 

atenção pelo Poder Público (órgão gestor). 
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Deve haver melhoria nos instrumentos a serem utilizados na obtenção dessa efetividade. 

O controle do sistema progressivo, que já deveria ocorrer de forma efetiva conforme a LEP, 

com o projeto em estudo especifica de forma condicional uma análise da manutenção ou não 

do condenado na integração à organização criminosa. 

Nesse tópico, necessário se fará um serviço atuante de inteligência das agências de 

administração penitenciária.  

A questão de prova dessa integração será muito difícil, caso se mantenha a atual estrutura e 

funcionamento dos estabelecimentos penitenciários do país.  

Um questionamento que pode haver será quanto a “manutenção do vínculo associativo”. Seria 

manutenção com a agremiação criminosa que ensejara a condenação ou poderá ser também 

manter associação criminosa com outros grupos criminosos, ou seja, manutenção de esquema 

associativo para a prática de crimes, independentemente de quem seja o grupo? 

Essa questão merece melhor análise e rigor técnico, a fim de se evitar futuros questionamentos 

e, consequentemente, prática protelatória e perda da eficácia da medida. 

 

Quanto ao segundo tópico a ser analisado (VI - Medidas para alterar conceito de organização 

criminosa), a proposta visa alterar o estampado no art.1º da Lei nº 12.850/2013): 

 

“Art.1º 

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, e que:  

I - tenham objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 

superiores a 4 (quatro) anos;  

II - sejam de caráter transnacional; ou 
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III - se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para 

adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre 

a atividade econômica, como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, 

Família do Norte, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos, Milícias, ou outras 

associações como localmente denominadas.” (NR) 

 

A identificação nominal contida no inciso III, ainda que de forma exemplificativa, não parece 

o melhor caminho para o escorreito tratamento das organizações criminosas. 

A ideia, extraída do sistema italiano, não é compatível com a diversidade e dinamicidade das 

organizações criminosas existentes no Brasil. 

Estancar o conceito, ainda que via formatação de exemplos, com a devida vênia, mostra-se 

equivocado. 

Com a atual conceituação existente no art. 1º da Lei 12.850/13, fruto da condensação de 

discussões doutrinárias e jurisprudencial há décadas, já é possível enquadrar essa diversidade 

mencionada. 

No Brasil existe ampla formatação de agremiações criminosas, algumas formadas apenas por 

agentes públicos lato sensu; outras por agentes públicos e particulares; algumas somente por 

policiais; outras por policiais, agentes públicos lato sensu e particulares; algumas voltados às 

mais diversas formas de vantagens e modos de atuação; outras apenas por meio de condutas 

violentas; outras por meio de condutas sem violência, mas também de alta gravidade (como nos 

casos de crimes financeiros), e assim por diante.  

Nominar e, ainda, identificar algumas agremiações (facções) mais voltadas a atividades 

violentas e “de sangue’, não se coaduna com a amplitude existente no país.  

Ademais, estar-se-ia a possibilitar a glamourização dessas facções, estampando-as em letra de 

lei, como forma a reconhecer seu poder e força, o que fugiria – a toda evidência – aos propósitos 

do projeto. 

Nada obstante se tratar de tópico relacionado ao “conceito” de organização criminosa, 

importante seria haver, isso sim, modificação na pena cominada. 
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Estabelece a Lei 12.850/13: 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta 

pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 

correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

 

A pena é incompatível com o disposto no art. 59 do Código Penal, quando reza que seu quantum 

deverá ser “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção ao crime”. 

Há muitos casos país afora em que integrantes de organizações criminosas, inclusive das 

mencionadas como exemplos no projeto de lei, recebem pena no patamar do mínimo legal e, o 

mais grave, com início de pena em regime semiaberto e aberto. 

Assim, mais que alterar o conceito, para que haja efetividade no combate às organizações 

criminosas, é preciso que se evite uma pena imperceptível e com baixo poder de prevenção e 

reprovação, para um crime tão grave como este.  

Muito comum condenados a cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, bradarem 

que foram reconhecidos pelo sistema de Justiça como integrantes desta ou daquela facção 

criminosa, ensejando uma glamourização e enaltecimento pelos demais membros da 

agremiação e mesmo perante os criminosos não agremiados.  

A medida, assim, gera um efeito contrário ao almejado, um incentivo inclusive aos integrantes 

mais novos ou mesmo aqueles detentores de funções não tão importantes no esquema piramidal 

da organização. 

 

 

**** 

 

Quanto ao terceiro tópico a ser analisado (XVI - Medidas para dificultar a soltura de 

criminosos habituais), a proposta visa alterar o Código de Processo Penal: 
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 “Art.310 

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o 

fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Código Penal, 

poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante 

termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.  

§2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que está envolvido na prática 

habitual, reiterada ou profissional de infrações penais ou que integra organização 

criminosa, ou que porta arma de fogo de uso restrito em circunstâncias que indique 

ser membro de grupo criminoso, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem 

medidas cautelares, salvo se insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo as 

condutas." (NR) 

 

** Obs: não foi abordado esse tópico por não estar inserido no item das organizações 

criminosas. O ponto fica em aberto, até porque abrange as mais diversas questões penais como 

“prática habitual” ou “profissional”, etc. 

 

 

 

*** 

 

Quanto ao quarto tópico a ser analisado (XVIII - Medidas para aprimorar a investigação de 

crimes), a proposta visa alterar a Lei n.º 12.850/2013 

 

“Art. 3º Em qualquer fase da investigação ou da persecução penal de infrações 

penais praticadas por organizações criminosas, de infrações penais cujas penas 

máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou de infrações penais conexas, serão 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

53 
 

permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de 

obtenção da prova: 

..................................................................................................................................” 

(NR) 

 

 

A medida possui importante relevo à medida que consigna, de forma explícita, a fase de 

investigação. 

Apesar da análise sistemática da Lei 12.850/13 já permitir a interpretação em tela, porquanto o 

Capitulo II se refere ao título “DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE PROVA”, a ideia se 

posta para evitar questionamentos em seara judicial que, ao final, mostram-se apenas 

protelatórios e, por vezes, a arrostar a efetividade dos instrumentos colocados à disposição dos 

órgãos de investigação.  

Ademais, atende também ao contexto amplo das denominadas “infrações penais conexas”, 

assim estabelecidas por outras tipificações que não apenas àquela do art. 1º da lei em tela.  

Isso porque realmente as organizações criminosas, em termos fáticos, não são um fim em si 

mesmas e, por tal desiderato, estão relacionadas a diversas práticas criminosas, estendendo-se 

por variados tipos penais do Código Penal e legislação penal extravagante. 

Por mais que durante as investigações sobre as organizações criminosas os meios hoje 

disponíveis acabam por abranger os demais crimes a elas relacionados, até mesmo por serem 

inerentes ao dia a dia da atividade criminosa, a explicitação visa justamente a demonstrar a 

importância da repressão também aos crimes conexos, sistemicamente relacionados de forma 

intensa à formatação associativa prevista na Lei 12.850/13. 
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MEDIDAS PARA DIFICULTAR A SOLTURA DE CRIMINOSOS HABITUAIS 

Júlia Flores Schütt 

Promotora de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

 

“É importante retirar as pessoas suspeitas da prática 

de crimes graves, principalmente pessoas com 

indicações de serem membros de organizações 

criminosas ou pessoas presas em circunstâncias que 

apontem criminalidade habitual ou profissional, de 

circulação”. (Sérgio Moro, Ministro da Justiça) 

 

No que tange às medidas para dificultar a soltura de criminosos habituais, 

o Projeto de Lei Anticrime (PLA) elabora mudanças ao artigo 310 do Código de Processo Penal 

(CPP) ao, concomitantemente, (1) revogar o seu vigente parágrafo único e (2) editar os 

parágrafos 1º e 2º àquele, consoante quadro comparativo abaixo: 

Previsão legal vigente PL Anticrime 

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em 

flagrante, o juiz deverá 

fundamentadamente:            

 I - relaxar a prisão ilegal; ou            

II - converter a prisão em flagrante em 

preventiva, quando presentes os requisitos 

constantes do art. 312 deste Código, e se 

revelarem inadequadas ou insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão; ou 

III - conceder liberdade provisória, com ou 

sem fiança. 

Art.310....................................................

................................................. 

................................................................

..................................................... 

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de 

prisão em flagrante, que o agente 

praticou o fato em qualquer das 

condições constantes dos incisos I, II ou 

III do caput do art. 23 do Decreto Lei nº 

2.848, de 1940 - Código Penal, poderá, 

fundamentadamente, conceder ao 

acusado liberdade provisória, mediante 

termo de comparecimento obrigatório a 
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Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto 

de prisão em flagrante, que o agente praticou 

o fato nas condições constantes dos incisos I a 

III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

poderá, fundamentadamente, conceder ao 

acusado liberdade provisória, mediante termo 

de comparecimento a todos os atos 

processuais, sob pena de revogação.   

 

todos os atos processuais, sob pena de 

revogação. 

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é 

reincidente ou que está envolvido na 

prática habitual, reiterada ou 

profissional de infrações penais ou que 

integra organização criminosa, ou que 

porta arma de fogo de uso restrito em 

circunstâncias que indique ser membro 

de grupo criminoso, deverá denegar a 

liberdade provisória, com ou sem 

medidas cautelares, exceto se 

insignificantes ou de reduzido potencial 

ofensivo as condutas. (NR) 

 

 

De acordo com o atual Ministro da Justiça, faz-se necessário  dificultar a 

soltura de criminosos habituais pois: “muitas vezes a população não entende o motivo pelo qual 

uma pessoa que é presa – suspeita de praticar crimes graves, a pessoa tem indicativos de ser 

uma pessoa perigosa para a sociedade e ela é colocada imediatamente em liberdade”. 

A proposição do §2º do art. 310 do PL Anticrime impõe ao juiz, quando 

verificar, após uma prisão em flagrante, elementos capazes de demonstrar que o agente preso é 

(a) REINCIDENTE ou que ele está envolvido na prática (b) HABITUAL, (c) REITERADA ou 

(d) PROFISSIONAL de infrações penais, ou que ele (e) INTEGRA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA, ou que (f) PORTA ARMA de fogo de USO RESTRITO em circunstâncias que 

indique ser MEMBRO DE GRUPO CRIMINOSO, que denegue a liberdade provisória. 

Desde a reforma objetivada pela Lei 12.403/2011, que alterou, 

significativamente, o título IX do Livro I do Código de Processo Penal (CPP), especialmente 

seus artigos 310 e 312, a prisão em flagrante deixou de ser concebida pela doutrina majoritária 

como se hipótese de prisão provisória o fosse, perdendo seu caráter autônomo - tendo natureza 

jurídica pré-cautelar. 
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É o caput do art. 310, por sua vez, que dá encaminhamento ao flagrante, pois 

arrola as providências que adotará o Magistrado ao receber o auto de prisão em flagrante – 

dentre elas a hipótese de conversão do flagrante em prisão preventiva. 

Não se discute que o art. 312, caput (primeira parte), do CPP, por outro lado, 

traz em seu bojo circunstâncias que, se identificadas no caso concreto, preenchem a faceta da 

cautelaridade periculum libertatis. Ou seja, se a liberdade do flagrado (1) corresponder risco à 

ordem pública, (2) corresponder risco à ordem econômica, (3) for contrária ao interesse da 

instrução criminal ou (4) puser em risco a aplicação da lei penal, estará identificado, no caso 

concreto, pressuposto (fundamento) capaz de indicar o “perigo da demora” (periculum in mora) 

e, assim, justificar a prisão preventiva. 

 

A parte final do caput do art. 312 do CPP, por sua vez, traz a segunda faceta 

imprescindível à configuração da cautelaridade: prova da existência do crime e indícios 

suficientes de autoria. Trata-se do fumus comissi delicti. Assim, aliada à prova da existência do 

crime, basta a probabilidade razoável da autoria do delito para demonstrar a fumaça do bom 

direito (fumus boni iuris). 

 

Identificado, portanto, ao menos um dos quatro fundamentos capazes de 

demonstrar o periculum libertatis e atendidos os elementos do fumus comissi delicti (prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria) estará satisfatoriamente constatada a 

cautelaridade apta de, no caso concreto, a fazer incidir a diretriz do art. 310, II, do CPP, ou seja, 

estará o juiz diante de auto de prisão em flagrante que dele demanda a conversão em prisão 

preventiva. 

  

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) E AS CONDIÇÕES À PRISÃO 

PREVENTIVA: 

Logo quando editada a Lei nº 12.403/2011, houve quem sustentasse que a 

conversão do flagrante em preventiva independeria do preenchimento das exigências 

estipuladas no art. 3131 do CPP, uma vez que o inciso II do art. 310 do mesmo diploma legal 

faria referência exclusiva aos requisitos do art. 312 daquele. 

                                                           
1Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 
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Prevalece, todavia, de forma amplamente majoritária, na doutrina e na 

jurisprudência que, porquanto tenha, de fato, o legislador feito menção expressa apenas ao art. 

312 do CPP, que tais requisitos só devem ser analisados quando a situação fática amoldar-se às 

hipóteses em que admitido o instituto, quais sejam: (a) nos crimes dolosos punidos com pena 

privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro 

crime doloso, em sentença transitada em julgado, salvo se ultrapassado o período depurador da 

reincidência (art. 64, I, do CP); e (c) crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência. 

 

DO §2º DO ART. 310 DO PROJETO DE LEI ANTICRIME 

 

 

Identificando-se, desde logo, que o §2º do art. 310 do PLA fala expressamente 

em “denegar liberdade provisória” poder-se-ia questionar se o autor do texto não incorreu em 

equívoco no que tange a sua topografia dentro do CPP. Haveria motivo para tal disciplina não 

estar abarcado pelo Capítulo VI (Da liberdade provisória com ou sem fiança) do mesmo Título? 

Entende-se que as circunstâncias trazidas pelo Projeto de Lei no §2º ora abordado em nada 

comprometem a regulamentação da prisão em flagrante (Capítulo II do Título IX do CPP). 

Ademais, não se pode negar que, na prática, denegar a liberdade provisória a partir do 

                                                           
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; 

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o 
disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal;           

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;           

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade 
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso 
ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 
manutenção da medida.  

 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

58 
 

recebimento do auto de prisão em flagrante equivale à conversão do flagrante em prisão 

preventiva. 

 

Quanto ao seu conteúdo propriamente dito, a partir de uma leitura ainda que 

rápida do seu texto é possível destacar que o §2º do art. 310 do PLA não impõe como requisito 

à conversão do flagrante em prisão preventiva o preenchimento dos pressupostos do art. 312 do 

CPP. 

 

Entretanto, a qualquer prisão de natureza cautelar exige-se a observância dos 

requisitos a ela inarredáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, razão 

pela qual se entende que, aliada a ao menos uma das hipóteses taxativas de cabimento (agente 

é reincidente ou que está envolvido na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações 

penais ou que integra organização criminosa, ou que porta arma de fogo de uso restrito em 

circunstâncias que indique ser membro de grupo criminoso), que, por si só, tem o condão de 

demonstrar o perigo que a condição de liberdade do agente, enquanto solto, pode acarretar à 

sociedade (periculum libertatis), imprescindível a verificação dos pressupostos do fumus 

comissi delicti. 

DAS “NOVAS” HIPÓTESES DE CABIMENTO DE CONVERSÃO DE FLAGRANTE 

EM PRISÃO PREVENTIVA 

 

Faz-se questão de colocar o termo novas entre aspas, pois algumas das 

hipóteses tipificadas pelo §2º do art. 310 do Projeto de Lei Anticrime (PLA) já são concebidas 

pela jurisprudência como situações em que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é 

autorizada2 a partir dos próprios fundamentos elencados no art. 312 do CPP, mais 

especificamente a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 

A título de exemplo, podem-se citar dois verbetes da “Jurisprudência em 

Teses”3 do Superior Tribunal de Justiça assim redigidos: 

 

                                                           
2Faz-se questão de frisar que, em que pese algumas doutrinas façam menção às hipóteses autorizadoras da 
prisão preventiva estipuladas no art. 312 do CPP, quando o art. 310 disciplina as providências que o Juiz adotará 
a partir do recebimento do auto de prisão em flagrante, vale-se o legislador do verbo “deverá”. 
3A “Jurisprudência em Teses”, conquanto não possua “status” de súmula, representa o entendimento 
consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre determinada matéria. 
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 A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente 

ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em 

organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do 

agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) 

(“Jurisprudência em Teses” -12- EDIÇÃO N. 32: PRISÃO PREVENTIVA). 

 Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de 

exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a 

demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação 

da prisão preventiva (“Jurisprudência em Teses” - 14 - EDIÇÃO N. 32: PRISÃO 

PREVENTIVA). 

 

A pretendida alteração concebe que aquelas circunstâncias delineadas 

expressamente no §2º do art. 310 do PLA não mais dependerão de interpretação do juízo quanto 

ao seu enquadramento ou não num dos fundamentos genéricos estipulados no art. 312 do CPP. 

Ou seja, o Juiz, quando identificada qualquer das situações fáticas apresentadas naquele 

parágrafo, não mais, para denegação da liberdade provisória, objetivará verificar se o flagrado 

representa ou não risco à ordem pública ou à ordem econômica, pois o legislador já o assim, 

previamente, reconheceu, e, por conseguinte, a incontornável capacidade de a hipótese 

configurar periculum libertatis. 

O que pretendeu o autor do projeto foi, de antemão, delinear ao Poder 

Judiciário que, ao menos, os flagrados, quando reincidentes, envolvidos na prática habitual, 

reiterada ou profissional de infrações penais, integrantes de organização criminosa ou que 

portam arma de fogo de uso restrito em circunstâncias que indiquem ser membro de grupo 

criminoso, importam em risco à ordem pública lato sensu. Assim, estas condições a serem 

aferíveis no caso concreto passarão, se aprovado o Projeto de Lei Anticrime, a configurar, por 

presunção legal, a faceta da cautelaridade periculum libertatis. 

 

 

 

§2º DO ART. 310 DO PLA e AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 313 DO CPP 

Antes mesmo da entrada em vigor do Projeto de Lei Anticrime (PLA), já se 

estabeleceu debate quanto à necessidade de, para a denegação da liberdade provisória nas 
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hipóteses do §2º do art. 310 do PLA, se amoldar o caso a alguma das condições arroladas no 

art. 313 do Código de Processo Penal (CPP). 

Ocorre que logo em que editada a Lei 12.403/2011, houve divergência 

doutrinária quanto à imprescindibilidade ou não de, para a conversão do flagrante em preventiva 

a partir do art. 310, II, do CPP, além dos pressupostos do art. 312 do CPP, estar-se diante de 

uma das condições estipuladas no art. 313. 

Uma interpretação literal do dispositivo (art. 310, II, do CPP) poderia levar a 

uma incoerência do sistema processual, uma vez que, exemplificativamente, poderíamos nos 

deparar com a esdrúxula situação em que o flagrado por furto simples não reincidente poderia 

ser preso preventivamente a partir da conversão (pois afastado o requisito estipulado no art. 

313, I, do CPP: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;) , enquanto que o autor de furto simples similar (não reincidente) 

não colhido em flagrante, mas posteriormente identificado, não poderia vir a ser preso 

cautelarmente pela vedação do art. 313, I, do CPP. 

Assim, no mesmo sentir, entende-se que, com o fim de evitar incoerências 

teratológicas como a acima ilustrada, a melhor interpretação ao caso é a de que a denegação da 

liberdade provisória nas circunstâncias tipificadas a partir do §2º do art. 310 do PLA exige, 

cumulativamente, o enquadramento em uma, ao menos, das condições estipuladas no art. 313 

do CPP, razão pela qual entende-se que o PLA “perdeu a oportunidade” de incluir as hipóteses 

típicas de denegação de liberdade provisória do art. 310,  §2º, do CPP no bojo do art. 313 do 

mesmo diploma legal – deixando, assim, de havê-las como circunstâncias de identificação de  

periculum libertatis, para delas fazer verdadeiras hipóteses de cabimento de prisão preventiva 

– conforme já ocorre com o instituto da reincidência (art. 313, II, do CPP). 

 

 

  A retirada de circulação de agentes flagrados nas hipóteses que estão 

disciplinadas no §2º do art. 310 do PLA é uma demanda social brasileira. A restrição de sua 

liberdade é direito do cidadão ordeiro que confia ao Estado o monopólio da segurança pública. 

Então, vê-se, a partir da intransponível necessidade de se fazer a leitura do §2º do art. 310 do 

PLA em concomitância com o art. 313 do CPP, que o PLA não atende, na íntegra, o avanço 

pretendido, pois, desde logo, vemos que um criminoso não reincidente que, habitualmente, 
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pratique crimes de furto simples – exemplificativamente – não deverá ter sua liberdade 

denegada, pois a pena máxima do art. 155, caput, do Código Penal não ultrapassa 4 anos, 

desatendendo, portanto o requisito do art. 313, I, do CPP. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que o PLA tem mitigada sua capacidade de alcançe 

quanto à retirada das ruas do criminoso habitual,  pois os pressupostos do art. 313 do CPP, tendo 

que ser preenchidos, inviabilizam o encarceramento de criminosos habituais que cometem 

delitos com apenamento inferior a quatro anos sem prévia condenação definitiva. 

 

Assim, de modo a evitar que a alteração legislativa não traga, na prátiva, 

efeitos benéficos à segurança pública, acredita-se que a redação do §2º do art. 310 do CPP traria 

efetifidade caso colacionada em inciso do art. 313 do mesmo Dilploma Legal. Ou seja, a 

topografia da norma ora comentada deveria estar umbilicalmente atrelada às hipóteses de 

cabimento da prisão preventiva. 
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COMENTÁRIOS AO PROJETO ANTI CRIME  (PROPOSTA DE CRIMINALIZAÇÃO 

DO CAIXA 2) 

 

Luiz Eduardo SantAnna Pinheiro 

Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul 

 

MUDANÇAS DO CÓDIGO ELEITORAL: 

PROJETO DE LEI  

 

Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para criminalizar o uso de 

caixa dois em eleições. O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

“Art. 350-A. Arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso, valor, bens 

ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação 

eleitoral.  

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, se o fato não constituir crime mais grave. 

§ 1º Incorre na mesma pena quem doar, contribuir ou fornecer recursos, valores, bens ou 

serviços nas circunstâncias estabelecidas no caput.  

§ 2º Incorrem nas mesmas penas os candidatos e os integrantes dos órgãos dos partidos 

políticos e das coligações quando concorrerem, de qualquer modo, para a prática criminosa.  

§ 3º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), no caso de algum agente 

público concorrer, de qualquer modo, para a prática criminosa.” (NR)  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Brasília, 

 

CONSIDERAÇÕES DA SEARA POLÍTICA 

Este projeto de lei refere-se a um dos temas de maior debate na atualidade, na 

medida em que guarda relação direta com o processo democrático brasileiro. A temática é 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

63 
 

alusiva a doações eleitorais não contabilizadas, popularmente conhecida como caixa 2 que, no 

princípio do ano, foi objeto de proposta de criminalização específica apresentada pelo 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tida como medida essencial para o combate à fraude 

no processo eleitoral. 

 

Em que pese seus fins legítimos, teve forte resistência do parlamento quando da 

apresentação e, por conta disso, foi posteriormente retirada do núcleo central do projeto da lei 

anticrime. Ao que fora divulgada nos veículos de comunicação, a proposta foi desmembrada e 

apresentada em um texto a parte, com tramitação a parte e independente das demais medidas.  

Como consequência desse desmembramento, a medida, que impactará de forma 

significativa na atuação da Justiça eleitoral, poderá resultar em uma tramitação mais lenta e não 

prioritária. 

Todo esse cenário de resistência se justifica por uma simples razão: Significativa 

parcela dos congressistas é alvo de investigações decorrentes de recebimento de doações não 

contabilizadas em campanhas eleitorais e, principalmente por esse motivo, caracterizador do 

abuso do poder político e econômico, se elegeram e ocupam seus assentos no parlamento 

nacional. Logo, com a possibilidade de inserção desse novo tipo penal, passaram a contrastar 

os propósitos enunciados pelo governo federal. 

Por esse contexto, optou-se pela adoção de estratagema político, consistente na 

cisão da tramitação desta nova capitulação eleitoral do projeto anticrime original, que possui 

outras medidas de extrema relevância e urgência, e contém outras proposições que não 

repercutem de forma direta na senda legislativa. Mesmo assim, espera-se que o crime inserto 

no item XIV, não deixe de ser tido como pauta legislativa prioritária, uma vez que trata de 

matéria de extrema relevância, que corresponde os anseios de toda a sociedade. 

ASPECTO LEGAL e LEGISLATIVO 

Nesse passo, importante destacar que a criminalização do caixa 2 já houvera sido 

objeto de proposta anterior, através do PL 4850/2016, inserto no pacote legislativo conhecido 

como “Dez Medidas contra a Corrupção”, encabeçado pelo Ministério Público Federal. Sucede 
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que, quando foi levado a votação, a propositiva foi desfigurada e rejeitada pela Câmara dos 

Deputados no ano de 20164, conforme amplamente divulgado na época.  

Inobstante a este histórico, a necessidade de regulamentação da temática ainda 

persiste. Como é de conhecimento público, nos últimos anos deflagram-se inúmeras operações 

policiais e ações judiciais relacionadas a recursos não contabilizados em campanhas, sendo 

certo que tais condutas careciam de tipificação criminal própria.  

 

Como o Código eleitoral não tem um artigo específico para criminalizar a prática, 

a interpretação correlata passou indicar que as irregularidades compreendidas como caixa 2 

devem ser catalogadas como insertas no art. 350 do Código Eleitoral (falsidade eleitoral)5, 

dispositivo genérico que não especifica a conduta ora proposta. Válido assinalar que as ações 

eleitorais pautadas em fatos desta estirpe têm sido propostas com base neste dispositivo e 

julgadas pela Justiça especializada, tudo em consonância com a diretriz da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Assim vejamos: 

 

INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. PRESCRIÇÃO. INVESTIGADOS MAIORES DE 70 (SETENTA) 

ANOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. DESBLOQUEIO DE BENS. NÃO 

ACOLHIMENTO. AVOCAÇÃO. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTERNACIONAL. FATOS DISTINTOS. 

INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO 

PENAL Nº 937. FATOS ANTERIORES AO ATUAL MANDATO E NÃO 

RELACIONADOS À FUNÇÃO PARLAMENTAR. RECEBIMENTO DE 

VALORES NÃO DECLARADOS PARA CAMPANHAS ELEITORAIS. 

CAIXA 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO 

                                                           
4http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/veja-como-votaram-os-deputados-na-analise-do-pacote-
anticorrupcao.html 
5 Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento 
de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular. 
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se 
a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. 
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DOS CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. DOUTRINA E PRECEDENTES DO 

STF. 1.  

A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública 

que pode e deve ser apreciada a qualquer momento, ex officio. Em se tratando de 

investigados maiores de 70 (setenta) anos por crimes com penas em abstrato de até 

12 (doze) anos, deve-se declarar a prescrição dos fatos anteriores a 28 de agosto de 

2010, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos 

do Código Penal; 2. Não deve ser acolhido o requerimento de desbloqueio de bens 

formulado por um dos investigados, haja vista a possível prática de crimes 

posteriores a 2010, podendo a matéria ser reapreciada pelo juízo  

 

 

competente; 3. A distinção dos fatos apurados neste inquérito em relação aos 

procedimentos judiciais e de assistência judiciária internacional suscitados 

pela defesa deve acarretar o indeferimento do requerimento de avocação; 4. 

Nos termos da Questão de Ordem na Ação Penal n° 937, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgada em 3.5.2018, o foro por prerrogativa de função dos 

parlamentares federais é limitado aos “crimes cometidos durante o exercício 

do cargo e relacionados às funções desempenhadas”; 5. O suposto 

recebimento de valores não declarados, relativos a contratos públicos, 

para financiamento de campanhas eleitorais, mediante a utilização do 

instrumento denominado “caixa dois”, configura, em tese, o crime de 

falsidade ideológica eleitoral estabelecido no art. 350 do Código 

Eleitoral, atraindo a competência da Justiça Eleitoral para julgamento 

deste crime e dos conexos, nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral e 

art. 78, IV, do Código de Processo Penal (CPP). Precedentes desta Corte 

(PET n° 6.820-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. para o acórdão Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 06.02.2018; PET n° 5.700/DF, Rel. Min. Celso de 

Mello, julgado em 22 de setembro de 2015; CC n° 7.033/SP, Rel. Min. 

Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 02.10.1996). 6. Extinção da 

punibilidade dos investigados maiores de 70 (setenta) anos, com relação aos 

fatos anteriores a 28 de agosto de 2010. Indeferimento dos requerimentos de 
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desbloqueio de bens e avocação de procedimentos judiciais e assistência 

judiciária em curso perante a primeira instância. Declínio da competência 

para tramitação dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para 

redistribuição ao juízo eleitoral competente. (Inq 4428 QO/DF – Rel. 

Gilmar Mendes, 2º T. julgado em 28.08.18). grifo.  

 

 

Contudo, a prescrição legal atualmente utilizada, tem se mostrado demasiadamente 

frágil e inconsistente, para atender os fins que tem sido utilizada. Neste particular, uma das 

principais distorções apontadas pelos operadores é que aludido tipo penal tem preceito 

secundário com pena equivalente a infração de menor potencial (não estabelece pena mínima, 

senão a máxima de até 5 anos), no caso, manifestamente desproporcional diante da gravidade 

da conduta.  

Como um todo, o tipo penal está desatualizado e não atende as demandas atuais, se 

tornando premente uma regulamentação específica. Em um contexto histórico, impende 

rememorar que, quando da edição do Código eleitoral, em tempos de ditadura militar (ano de 

1965), a falsidade eleitoral não foi pensada para abranger a malfadada ação do caixa 2, 

notadamente nos patamares que temos acompanhado.   

Diante desse cenário, visando positivar a lacuna legislativa, a nova proposta acresce 

o art. 350-A (“caixa 2 eleitoral”) ao Código eleitoral (Lei 4737/1965), seguindo a topografia 

inserta do art. 350, que incrimina a conduta de “falsidade ideológica eleitoral”, cuja análise 

jurídica passamos a proceder.  

 

ANÁLISE JURÍDICA DO CRIME E NOVO TIPO PENAL 

Preliminarmente, convém deixar consignado que, no Brasil, a expressão caixa 2, 

possui duas vertentes: a primeira é representada pelo ato de manter contabilidade paralela 

àquela exigida pela legislação eleitoral, ao passo que a segunda, consiste no simples fato de não 

declarar a verba recebida em campanha eleitoral.  

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

67 
 

De todo o modo, basta se ter em mente que, para ambas as vertentes, a consumação 

do crime, é suficiente o ato de não declarar a justiça eleitoral as movimentações relacionadas a 

campanha. Vejamos a proposição legislativa: 

  

Art. 350-A: “Arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer 

recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à 

contabilidade exigida pela legislação eleitoral”. 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, se o fato não constituir crime mais 

grave. 

 

 

 Passemos, doravante, a análise das ações criminalizadas pelo novel crime: 

A inserção deste artigo no Código Eleitoral, tem o condão de criar um tipo penal 

especial na legislação que se refere especificamente a prática de caixa 2, representado pelo ato 

de manter uma contabilidade paralela no âmbito de uma campanha eleitoral. Os verbos 

nucleares descritos no caput abarcam seus propósitos, consistente em criminalizar a conduta de 

receber doações de campanha e não declarar os valores na prestação de contas à Justiça 

Eleitoral.    

Nesta perspectiva, há uma pertinente advertência a ser fixada: a conduta de deixar 

de declarar doações eleitorais, se considerada de forma isolada, dissociada de outros elementos, 

por si só, não se constitui como um ato de corrupção. Ou seja: a prática de caixa 2 pode ser um 

indício de corrupção, mas não necessariamente será. 

Melhor explicando: o dinheiro com destinação eleitoral e não declarado, tanto pode 

ser fruto de atividade lícita advindo da renda de pessoa física ou jurídica, agente público ou 

não, como pode estar relacionado a atos de corrupção, de proveniência ilícita, relacionados a 

administração pública ou não.  

A partir desta constatação, caberá ao interprete da norma, sobretudo os 

investigadores, o delineamento dessas ações, notadamente a possibilidade de um partido 
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político ou candidato que, a depender do lastro probatório, pode praticar ato preparatório ou 

exaurimento de ato de corrupção, seja na modalidade ativa ou passiva, previstos nos arts. 3176 

e 3337 do Código Penal, ou mesmo de lavagem de capitais (Lei 9613/98).  

Para se chegar a este delineamento, necessária uma investigação ampla da origem 

e destino da verba, tida como não declarada e utilizada para fins eleitorais. 

Em decorrência desta linha intelectiva, deve gizar que, a despeito do ideário 

propagado de ser considerado como uma importante ferramenta para o combate a corrupção, a 

simples constatação da prática de caixa 2, se considerada de forma isolada, não realiza os tipos 

penais de correlatos a corrupção. Como afirmado alhures, tudo está a depender da origem, 

destino e finalidade da verba utilizada para fins eleitorais, que poderá constituir ou não na 

prática de outros ilícitos.  

Por consectário, se analisar sob a perspectiva do objeto jurídico tutelado, da forma 

que está proposta na nova tipificação, não se revela possível o enquadramento no capítulo de 

delito contra a Administração Pública. Trata-se, em realidade, de uma infração eleitoral 

consistente na sonegação de informações necessárias a Justiça especializada das reais 

informações contábeis, capazes de contaminar a vontade democrática.  

Em nosso entendimento, para acarretar uma maior abrangência dos demais atos 

corruptivos, a proposta de redação haveria que elencar outras hipóteses, o que in casu não foi 

incorporado ao texto.  

                                                           
6
 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 

de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de 
praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido 
ou influência de outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

 
7
  Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício: 
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, e multa. 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 
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Isso poderia ser pensado, por exemplo, quando da previsão de criminalização de 

condutas prévias ou posteriores a transações eleitorais não declaradas. E aliado a isso, as 

condutas precedentes devem guardar relação com administração de verba pública ou doação 

eleitoral ou quando advinda de empresas que possuam relação direta ou indireta com a 

administração pública, fatores que podem dar ensejo no agravamento das penas. 

Do que se tem verificado das diversas investigações/operações realizadas, é esse o 

principal “modus operandi” que os candidatos e partidos políticos têm se valido para se 

beneficiarem nas arrecadações eleitorais, comprometendo a igualdade de condições entre os 

candidatos. Por esses fatores, apesar do caixa 2 se constituir como uma inovação no 

ordenamento jurídico brasileiro, temos que sua incidência há que ser mais alargada.  

De todo modo, em recente decisão – Inq 4435, de março de 2019, o Supremo 

Tribunal Federal assentou o entendimento em sessão do Tribunal Pleno de que “Compete a 

Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos”. Em suma, no 

caso debatido, publicado no informativo 933-STF, entendeu-se que: 

 

 

(...) Em face da alegada prática de crime eleitoral e delitos comuns conexos, 

asseverou ter-se caracterizada a competência da Justiça Eleitoral, considerado o 

princípio da especialidade. A Justiça especializada, nos termos do art. 35, II, do 

Código Eleitoral (1) e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal (CPP) (2), por 

prevalecer sobre as demais, alcança os delitos de competência da Justiça comum. 

Ato contínuo, o relator observou que a Constituição Federal (CF), no art. 109, IV 

(3), ao estipular a competência criminal da Justiça Federal, ressalva, 

expressamente, os casos da competência da Justiça Eleitoral e, consoante o caput 

do art. 121 (4), a definição da competência daquela Justiça especializada foi 

submetida à legislação complementar. A ressalva do art. 109, IV, e a interpretação 

sistemática dos dispositivos constitucionais afastam a competência da Justiça 

comum, federal ou estadual, e, ante a conexão, implicam a configuração da 

competência da Justiça Eleitoral em relação a todos os delitos. O ministro 

ponderou ser inviável a solução proposta pela PGR de desmembrar as 
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investigações dos delitos comuns e eleitorais, porquanto a competência da Justiça 

comum, estadual ou federal, é residual quanto à Justiça especializada – seja 

eleitoral ou militar –, estabelecida em razão da matéria, e não se revela passível 

de sobrepor-se à última. Ademais, salientou que a questão veiculada não se mostra 

controvertida e que essa óptica, reafirmada pela expressiva maioria dos ministros 

da Segunda Turma, está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pleno 

do STF em outras ocasiões (CC 7.033, CJ 6.070). Por fim, considerada a remessa, 

por conexão, à Justiça Eleitoral, o relator julgou prejudicado o agravo regimental 

interposto pela PGR, no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, 

relativamente ao delito de evasão de divisas. Os ministros Alexandre de Moraes e 

Celso de Mello observaram que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) também firmou entendimento no sentido de caber à Justiça Eleitoral 

processar e julgar crimes eleitorais e delitos comuns a eles conexos. Em outro 

julgado (AP 865 AgR), a Corte Especial do STJ assentou, ainda, competir à própria 

Justiça Eleitoral reconhecer a existência, ou não, do vínculo de conexidade entre 

delito eleitoral e crime comum a ele supostamente vinculado. Vencidos os ministros 

Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que deram 

parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela PGR e pelos 

investigados.  Inq 4435 AgR-quarto/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 

13 e 14.3.2019. (Inq-4435) (Informativo 933, Plenário) 

 

Ante a este entendimento, na hipótese de ocorrer o processamento do crime de caixa 

2 com eventual prática de delito conexo, ainda que de competência da justiça comum, ambos 

os ilícitos devem ser julgados pela justiça eleitoral, não havendo que se falar em cisão de 

julgamento. 

Ainda que haja críticas pertinentes alusivas a falta de estrutura e experiência da 

justiça especializada para valoração dessas condutas, assim como da atuação efêmera de seus 

integrantes, o investigador não se pode descurar de apresentar todas as nuances relacionadas ao 

crime eleitoral. Portanto, a investigação deve ser abrangente, de maneira a propiciar ao órgão 

jurisdicional especializado, o amplo entendimento dos fatos.  
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Noutra variante, salienta-se que a pena restritiva de liberdade - 2 a 5 anos de 

reclusão - passa a ser ajustada de acordo com a gravidade da conduta, portanto, proporcional e 

reativa a ação perpetrada. Ao nosso entendimento, corrige assim, a distorção referente a sanção 

penal sob a perspectiva da restrição de liberdade.  

Contudo, temos que a correção da reprimenda ora proposta não se faz completa. 

Afirma-se de tal modo em razão de inexistir qualquer previsão de sanção pecuniária, consistente 

em multa, que poderia estar prevista e ser aplicada de forma cumulativa a pena corporal, cuja 

graduação deve acompanhar critérios atinentes a dosimetria da pena. A justificativa é simples: 

a técnica jurídica-legislativa recomenda como essencial para as infrações que envolvam direta 

ou indiretamente caráter financeiro, inequivocamente característico da conduta de “caixa 2”. 

Outro ponto que a proposta legislativa não apresenta resolutividade refere-se a 

ausência de previsão específica acerca dos efeito cível-eleitoral quando da condenação criminal 

pela prática do caixa 2. Em que pese sejam esferas de atuação distintas, inequívoca a assertiva 

de que estão interligadas entre si.  

Há ainda, demais situações deixaram de ser abrangidas. Vejamos: 

No teor do projeto, inocorre menção no novel dispositivo acerca do nível de 

potencialidade lesiva dos valores não declarados – assim reconhecidos na seara criminal. Temos 

que deveria estar prevista uma causa de aumento/majorante para aqueles crimes de recursos 

não contabilizados na situação em que houver sido a comprovada potencialidade lesiva, a ponto 

de, comprovadamente, influir no resultado do pleito eleitoral.    

 

O artigo se manteve silente quanto ao estabelecimento de critérios para aferição 

desta potencialidade lesiva da verba não declarada. Neste ponto, é possível se imaginar que se 

reconheça no processo criminal a existência do CAIXA 1 (este declarado) e, de forma paralela 

o CAIXA 2 (não declarado), o segundo, com valores muito superiores ao primeiro, que estão a 

representar a maior parte da campanha e fizeram diferença na votação.  

No nosso entendimento, a partir da redação desta nova tipificação, o Código 

Eleitoral poderia assinalar a graduação da potencialidade dos ilícitos alusivos ao caixa 2 e 

assentar a fração de aumento da reprimenda. Ressalve-se, porém, que tudo que fora assinalado 
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são questões que devem ser analisadas conforme a técnica legislativa e demanda advindas dos 

debates. 

Vale lembrar que, na senda eleitoral a análise do grau de potencialidade é 

preponderante, senão vejamos.  

Conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmado no 

RO 060102696, a doação julgada ilegal (acima do limite), somente dará ensejo na 

inelegibilidade quando ficar comprovado que o dinheiro não declarado a Justiça eleitoral fez 

diferença na campanha, ou seja, deve preencher o requisito de potencialidade, apto a interferir 

no resultado das eleições. Nesta propositiva, inocorre qualquer alusão nesse sentido.  

PARÁGRAFOS 

§ 1º Incorre na mesma pena quem doar, contribuir ou fornecer recursos, valores, 

bens ou serviços nas circunstâncias estabelecidas no caput.  

Este parágrafo nada mais faz do que firmar a abrangência do sujeito ativo do crime 

de caixa 2, ou seja, criminalizar a conduta daqueles que realizarem doações clandestinas. 

Esta previsão atende a realidade constatada nas diversas investigações e operações 

que envolveram a ilicitude eleitoral. Em termos práticos, cada vez mais tem se confirmado que, 

grande parte das vezes, as situações que envolvem doação, contribuição e fornecimento de 

recursos, valores, bens ou serviços não contabilizados, é realizado por terceiros desvinculados 

da estrutura de campanha. É igualmente correto asseverar que tais agentes, ao assim 

procederem, na maior parte das vezes, visam obter o compromisso do candidato que, acaso seja 

eleito, lhe dê algum tipo de vantagem ou facilidade na esfera da administração pública, que 

poderá ou não se concretizar.  

De outro lado, esses mesmos agentes, tido como doadores ou contribuintes, tem a 

obrigação de declarar os valores remetidos para este desiderato, que integrarão o rol destinado 

do caixa 1, portanto, regular. A lei deve ser clara no sentido de obrigação legal desse registro e 

informações no imposto de renda. 

Por esse contexto, a incorporação deste dispositivo revela-se não apenas justo, 

como indispensável, pois terá por escopo deixar claro para toda a sociedade o dever de observar 

os ditames da legislação eleitoral e evitar, mediante criminalização e ameaça de sanção, a 
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chamada “moeda de troca”, assim entendida por muitos dos “contribuintes eleitorais” e 

rechaçada pela sociedade. Afinal de contas, o político não pode colocar a função pública a 

serviço de interesses que lhe satisfaz, destoando dos interesses republicanos. 

 

§ 2º Incorrem nas mesmas penas os candidatos e os integrantes dos órgãos dos 

partidos políticos e das coligações quando concorrerem, de qualquer modo, para 

a prática criminosa.  

Esta redação vem deixar clara a previsão legal de que todos aqueles que, direta ou 

indiretamente, concorram para as ações de caixa 2, também incidem no tipo penal. Atende o 

ideário de prevenção e repressão ao delito, porquanto é cediço que as movimentações 

financeiras de campanha, na maioria das vezes, são geridas não apenas pelo candidato, como 

também, pelos dirigentes e integrantes da agremiação partidária, de sorte que, assim sendo 

constatado, devem ser enquadrados como sujeito ativo da infração.   

Temos que este dispositivo deixou de fazer assinalar as decisões colegiadas, que 

devem ser atribuídas ao diretório-administração do partido político gestor do caixa 2 e, no 

mínimo, devem estar sujeitos a sanções de ordem pecuniária ou repercussão no repasse do 

fundo partidário. 

§ 3º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), no caso de 

algum agente público concorrer, de qualquer modo, para a prática criminosa.” 

(NR)  

A inserção dessa causa de aumento na proposição legislativa guarda equivalência 

com a condição particular do infrator que dará azo a uma maior  gravidade da conduta ilícita, 

podendo-lhe acarretar em pena de até 8 anos. Na hipótese, em sendo a ação criminosa praticada 

por agente público, tendo em conta os preceitos inerentes a administração, revela-se uma maior 

reprovação da ação, mormente diante do acesso aos meandros políticos-administrativos.  

 

Noutro plano, busca-se proteger a probidade na Administração Pública, assim como 

a transparência exigida nos pleitos eleitorais, evitando o uso de verba de origem pública.   

 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

74 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua publicação.  

Por sua vez, esta previsão guarda relação com o direito fundamental da 

irretroatividade da lei penal maléfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal). Como até então 

inexiste previsão específica, não há que se falar em aplicação do tipo penal de CAIXA 2 para 

casos pretéritos, sendo aplicado somente para os casos que vierem ocorrer após o início da 

vigência.  

Desta feita, impertinente se falar em anistia, de sorte que os atos anteriores 

continuarão tendo processamento regular e devem ser julgados sob a égide do art. 350 do 

Código Eleitoral, falsidade eleitoral, com reprimenda mais branda, de caráter benigno ao 

infrator.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tipificação do crime de CAIXA 2 veio a se revelar, principalmente nos últimos 

anos, mormente após os vários escândalos a ele relacionados, como medida imprescindível para 

o controle das eleições.  

É notório que sua aprovação será uma importante inovação no ordenamento, 

entretanto, deve-se deixar bem claro para a sociedade que, da forma em que foi propagada a 

iniciativa, por si só, não é suficiente para cumprir os propósitos anunciados pelo governo. Para 

atingir seus fins, deve haver uma ampla atuação pelas instituições de fiscalização e de controle, 

que passará a contar com esta nova capitulação para combater os ilícitos inerentes. 

Como aqui pontuado, temos que é viável a reflexão e, se for caso, o ulterior debate 

acerca dos apontamentos mencionados neste petitório, que tem por objetivo o aperfeiçoamento 

da proposição legislativa, a qual repercutirá de forma tão impactante no trabalho das autoridades 

que atuam na seara eleitoral, indo ao encontro dos interesses da sociedade brasileira. 

 

 

SUGESTÃO DE TEXTO 
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MUDANÇAS DO CÓDIGO ELEITORAL: 

PROJETO DE LEI SUGERIDO 

 

Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para criminalizar o uso de 

caixa dois em eleições. O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

“Art. 350-A. Arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso, valor, bens 

ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação 

eleitoral.  

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e MULTA, se o fato não constituir crime mais grave. 

§ 1º Incorre na mesma pena quem doar, contribuir ou fornecer recursos, valores, bens ou 

serviços nas circunstâncias estabelecidas no caput.  

§ 2º Incorrem nas mesmas penas os candidatos e os integrantes dos órgãos dos partidos 

políticos e das coligações quando concorrerem, de qualquer modo, para a prática criminosa. 

§ 2º-A O diretório partidário poderá ser responsabilizado independentemente da 

responsabilização das pessoas naturais.   

§ 3º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), no caso de algum agente 

público concorrer, de qualquer modo, para a prática criminosa.”  

§ 4º A pena será aumentada da metade nas seguintes hipóteses: 

I – em caso de ficar demonstrada a origem ilícita do recurso não declarado, na forma descrita 

no caput. 

II – se ficar comprovado que o recurso não declarado teve potencialidade de influir no 

resultado das eleições. 

§ 5º Faz coisa julgada no processo cível-eleitoral de abuso de poder político econômico a 

sentença penal condenatória que reconhecer que a prática das condutas descritas no ‘caput’ 

influiu no resultado das eleições.   

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Brasília, 
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 INTRODUÇÃO DO “INFORMANTE DO BEM” OU DO WHISTLEBLOWER: 

 

Luiz Fernando Bugiga Rebellato 

Promotor de Justiça do Estado de São Paulo 

 

"Art. 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, manterão unidade de 

ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar 

informações sobre crimes contra a Administração Pública, ilícitos administrativos ou 

quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. 

Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição, 

e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante será assegurada proteção 

integral contra retaliações e estará isento de responsabilização civil ou penal em relação 

ao relato, salvo se tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas 

falsas.”  

 

“Art. 4º-B. O informante tem o direito de preservação de sua identidade, a qual apenas 

será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a 

apuração dos fatos. 

§ 1º Se a revelação da identidade do informante for imprescindível no curso de processo 

cível, de improbidade ou penal, a autoridade processante poderá determinar ao autor 

que opte entre a revelação da identidade ou a perda do valor probatório do depoimento 

prestado, ressalvada a validade das demais provas produzidas no processo. 

§ 2º Ninguém poderá ser condenado apenas com base no depoimento prestado pelo 

informante, quando mantida em sigilo a sua identidade. 

§ 3º A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia 

ao informante, com prazo de trinta dias, e com sua concordância.” (NR) 

 

“Art. 4º-C. Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 

1999, é assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em 

retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração 

injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos 
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remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou 

indiretos, ou de negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. 

 

§ 1º A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configura falta 

disciplinar grave, sujeitando o agente à demissão a bem do serviço público. 

§ 2º O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por 

ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais. 

 

 

  

§ 3º Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de 

crime contra a Administração Pública, poderá ser fixada recompensa em favor do 

informante em até 5% (cinco por cento) o valor recuperado." 

 

   O projeto de lei encaminhado pelo atual  Ministro Sérgio Moro buscou introduzir, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a figura do “whistleblower” 8 ou “lanceur d’ alerte”, também 

definido como “informante do bem”. 

                                                           
8 O “whistleblower” é identificado como “a person who comes forward and shares his/her knowledge on any 

wrongdoing which he/she thinks is happening in the whole organisation or in a specific department. A 

whistleblower could be an employee, contractor, or a supplier who becomes aware of any illegal activities. To 

protect whistleblowers from losing their job or getting mistreated there are specific laws. Most companies have a 

separate policy which clearly states how to report such an incident” 

(https://economictimes.indiatimes.com/definition/whistleblower. Acesso em 15 de junho de 2019). 

Na mesma linha, Peter Jubb aduz que “Whistleblowing  is  a  deliberate  non-obligatory  act  of  disclosure,  which 

gets  onto  public  record  and  is  made  by  a  person  who  has  or  had privileged  access  to  data  or  information  

of  an  organization,  about  non-trivial   illegality   or   other   wrongdoing   whether   actual,   suspected   or 

anticipated   which   implicates   and   is   under   the   control   of   that organization,   to   an   external   entity   

having   potential   to   rectify   the wrongdoing” (JUBB, Peter B. Whistleblowing: A Restrictive Definition and 

Interpretation, Journal of Business Ethic 

s 21, 77-94, 1999).  

Importante consignar que, muito embora o “whistleblower” possa ser um servidor público, é certo que a definição 

tradicional do instituto o insere numa contextualização privada, dentro de uma política de “compliance” de pessoas 

jurídicas. Vale dizer, ainda que epistemologicamente o instituto tenha as mesmas bases fundacionais do “lanceur 

d’ alerte”, especialmente considerando a exigência de que a pessoa reporte uma informação por ela conhecida, de 

forma desinteressada e de boa-fé, sem que detenha obrigação legal para tanto, o “whistleblower” é 

costumeiramente reconhecido como um dos institutos a serem criados e incentivados no âmbito de grandes 

empresas privadas, em busca de integridade e respeito à ética no campo negocial, além de servir como forma de 

prevenir o cometimento de atos corruptivos.  

Aliás, a previsão de incentivo à denúncia de irregularidades constitui uma das formas de atenuação das sanções 

aplicadas às empresas envolvidas em atos de corrupção, nos termos do artigo 7º, inciso VIII, da Lei n.º 

12.846/2013. 

A Consultora Legislativa do Senado Federal Juliana Magalhães Fernandes Oliveira, em excelente trabalho sobre 

o tema, aponta que “(...) ao se analisar a legislação internacional, verifica-se a adoção de  um  sistema  homogêneo  
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  Em verdade, o “informante do bem” poderia ser definido como a pessoa física que, tendo 

conhecimento de “crimes contra a Administração Pública, ilícitos administrativos ou 

quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público”, poderá reportá-los às autoridades 

competentes para sua apuração, mediante uma contraprestação pecuniária, bem como sendo a 

ela assegurada a proteção de sua identidade e de sua tranquilidade profissional. 

 

 Trata-se de uma previsão que vem ao encontro das iniciativas internacionais voltadas ao 

combate à corrupção, tal como prevê o artigo 33 da Convenção das Nações Unidas para o 

Combate à Corrupção, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU)9, assim como o artigo 3º, item 8, da Convenção Interamericana contra a Corrupção10. 

 

 De igual sorte, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE, em suas recomendações para combate à corrupção nas relações de comércio 

internacional, aponta para a necessidade de que os países membros facilitem os canais para a 

realização de denúncias de corrupção, bem como proponham legislação de proteção aquele que, 

de boa-fé e por bases razoáveis, reportem às autoridades os atos suspeitos de corrupção de 

agentes públicos estrangeiros nas relações comerciais internacionais11. 

                                                           
ou  puro,  quando  se  tutela  apenas  o  setor  público  ou  privado  (no  caso  do  setor  público,  pode-se  citar  o  

Canadá  e  a  Austrália),  ou  de  um  sistema  heterogêneo  ou misto, quando envolve a proteção de servidores 

públicos e trabalhadores da iniciativa privada (como ocorre no Reino Unido, Japão e África do Sul) (...)” 

(OLIVEIRA, J.M.F. A Urgência de uma Legislação Whistleblowing no Brasil. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado,Maio/2015 (Texto para Discussão nº175). Disponível em: 

www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 15 de junho de 2019. 
9 “Article 33. Protection of reporting persons. 

Each  State  Party  shall  consider  incorporating  into  its  domestic  legal  system  appropriate measures to 

provide protection against any unjustified treatment for any person  who  reports  in  good  faith  and  on  

reasonable  grounds  to  the  competent  authorities   any   facts   concerning   offences   established   in   accordance   

with   this   Convention” 
10 Para os fins estabelecidos no artigo II desta Convenção, os Estados Partes convêm em considerar a aplicabilidade 

de medidas, em seus próprios sistemas institucionais destinadas a criar, manter e fortalecer: 8. Sistemas para 

proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a 

proteção de sua identidade, sem prejuízo da Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu 

ordenamento jurídico interno. 
11 “Reporting Foreign Bribery 

IX. RECOMMENDS that Member countries should ensure that: 

i) easily accessible channels are in place for the reporting of suspected acts of bribery of foreign public officials 

in international business transactions to law enforcement authorities, in accordance with their legal principles; 

ii) appropriate measures are in place to facilitate reporting by public officials, in particular those posted abroad, 

directly or indirectly through an internal mechanism, to law enforcement 

authorities of suspected acts of bribery of foreign public officials in international business transactions detected 

in the course of their work, in accordance with their legal principles; 
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  Cumpre registrar, inicialmente, que a figura do “informante do bem” ou 

“whistleblower” não se confunde com o instituto jurídico da colaboração premiada, por meio 

do qual um dos indivíduos envolvidos na organização criminosa contribui, voluntariamente, 

com a investigação e o processo, visando identificar os coautores, revelar a estrutura hierárquica 

da organização, permitir a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações 

penais e localização da vítima com sua integridade física preservada, em troca do perdão 

judicial ou da redução da pena e eventual substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos12. 

 

  Em verdade, a distinção se dá no tocante à atuação desinteressada do “informante do 

bem”, que colaboraria por uma razão republicana, e não para receber perdão judicial ou 

benesses no processo em que figura como investigado ou réu. 

 

 O “informante do bem” também não se confunde com a atividade de pessoas e órgãos 

que possuem o dever legal de informar um fato às autoridades competentes, já que, em verdade, 

não há um dever legal de prestar a informação, razão pela qual a legislação pode estabelecer 

medidas de fomento e contraprestação financeira para aqueles que se dispuserem a colaborar, 

além de prevenção e expedientes de segurança para proteção de sua integridade13. 

 

  Com efeito, tal como já mencionado, a inserção do instituto do “informante do bem” ou 

do “whistleblower” nos ordenamentos jurídicos é fomentada por uma iniciativa global de 

combate à corrupção, com previsão em Convenções ratificadas pelo Brasil14. 

 

                                                           
iii) appropriate measures are in place to protect from discriminatory or disciplinary action public and private 

sector employees who report in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities suspected acts 

of bribery of foreign public officials in international business transactions”. 
12 Artigo 4º da Lei n.º 12.850/2013. 
13 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1509326&t=d&l=fr. Acesso em 15 de junho de 

2019. 
14 Conforme Decreto n.º 5.687/2006, que ratificou e promulgou a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil 

em 9 de dezembro de 2003. 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1509326&t=d&l=fr


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

80 
 

  De igual sorte, já há preocupação nacional com a criação de um Programa de Proteção 

e Incentivo ao Whistleblower foi pauta de debates na Ação 4/2016 da Estratégia Nacional de 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla)15.  

    

  Conforme anteriormente mencionado, o Brasil não havia estabelecido uma previsão 

normativa complexa e abrangente para o “whistleblower”, nos moldes da legislação francesa e 

norte-americana, que atendesse aos princípios recomendados pela Transparency International 

para se assegurar a efetividade do sistema16. 

 

  Verificou-se, contudo, uma tendência à sua incorporação conforme se denota da Lei n.º 

13.608, de 10 de janeiro de 201817, a qual dispõe, dentre outros assuntos, sobre o serviço 

telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas 

investigações policiais. 

 

  O referido diploma legal pretendeu disciplinar o conhecido “disque-denúncia”, 

instrumento conhecido por ser colocado à disposição do cidadão para que, de forma anônima, 

                                                           
15 “(…) ‘Whistleblower’, em tradução literal, é o assoprador de apito. Na comunidade jurídica internacional, o 

termo refere-se a toda pessoa que espontaneamente leva ao conhecimento de uma autoridade informações 

relevantes sobre um ilícito civil ou criminal. As irregularidades relatadas podem ser atos de corrupção, fraudes 

públicas, grosseiro desperdício de recursos público, atos que coloquem em risco a saúde pública, os direitos dos 

consumidores etc. Por ostentar conhecimento privilegiado sobre os fatos, decorrente ou não do ambiente onde 

trabalha, o instituto jurídico do whistleblower, ou reportante, trata-se de auxílio indispensável às autoridades 

públicas para deter atos ilícitos. Na grande maioria dos casos, o reportante é apenas um cidadão honesto que, não 

tendo participado dos fatos que relata, deseja que a autoridade pública tenha conhecimento e apure as 

irregularidades (…)”. http://enccla.camara.leg.br/noticias/o-que-e-o-whistleblower. Acesso em 7 de junho de 

2018.  
16https://www.right2info.org/resources/publications/publications/09_12_02%20tidraft%20principles%20WB%2

0legislation.pdf. Acesso em 27 de junho de 2018. 
17 Art. 1º As empresas de transportes terrestres que operam sob concessão da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios são obrigadas a exibir em seus veículos, em formato de fácil leitura e visualização: 

I - a expressão "Disque-Denúncia", relacionada a uma das modalidades existentes, com o respectivo número 

telefônico de acesso gratuito; 

 II - expressões de incentivo à colaboração da população e de garantia do anonimato, na forma do regulamento 

desta Lei. 

Art. 2º Os Estados são autorizados a estabelecer serviço de recepção de denúncias por telefone, preferencialmente 

gratuito, que também poderá ser mantido por entidade privada sem fins lucrativos, por meio de convênio. 

Art. 3º O informante que se identificar terá assegurado, pelo órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus dados. 

Art. 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão 

estabelecer formas de recompensa pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão 

ou a apuração de crimes ou ilícitos administrativos. 

Parágrafo único. Entre as recompensas a serem estabelecidas, poderá ser instituído o pagamento de valores em 

espécie. 
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preste informações relevantes acerca de um delito em apuração, mediante alguma forma de 

recompensa ou contraprestação pecuniária. 

 

  O projeto de lei ora discutido, portanto, visa alterar justamente a Lei n.º 13.608/2018. 

 

  Analisando-se o projeto em questão, verifica-se que a introdução do instituto no 

ordenamento brasileiro é medida necessária, útil e proporcional para auxiliar no desbaratamento 

de casos de corrupção na esfera pública ou privada. 

 

  Portanto, em boa hora o assunto veio a ser tratado. Todavia, entendemos que o projeto 

foi tímido e poderia ser mais específico no tratamento de alguns aspectos relacionados ao 

instituto, a fim de evitar a necessidade de regulamentação infralegal de seus dispositivos. 

 

  Com efeito, dispõe o artigo 4º-B que “o informante tem o direito de preservação de sua 

identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse 

concreto para a apuração dos fatos”. Assim, constata-se o bom propósito de se proteger a 

identidade do informante, visando estimulá-lo a revelar os fatos de relevante interesse público 

ou interesse concreto para apuração dos fatos, evitando a retaliação ao informante que trouxer 

os fatos à lume. 

 

  Entretanto, o parágrafo 1º do artigo 4º-B aponta que “se a revelação da identidade do 

informante for imprescindível no curso de processo cível, de improbidade ou penal, a 

autoridade processante poderá determinar ao autor que opte entre a revelação da identidade 

ou a perda do valor probatório do depoimento prestado, ressalvada a validade das demais 

provas produzidas no processo”. Denota-se que o dispositivo em questão estabelece que o autor 

deverá optar, em situações específicas, se o informante deverá ser revelado ou se haverá a perda 

do valor probatório do depoimento.  

 

  A nosso sentir, traçando-se um paralelo entre a previsão normativa e o disposto nos 

atuais sistemas de proteção à testemunha estabelecidos em alguns Estados18, o dispositivo em 

                                                           
18 Ad exemplum, o Provimento n.º 32/00-CGJ/TJSP, que preserva o nome da testemunha ou vítima protegida do 

conhecimento da parte, mas que a franqueia ao Defensor, o Promotor de Justiça e o Juiz. 
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questão merece ser reajustado, para fim de se considerar mantida a validade do depoimento 

mesmo em caso de preservação da identidade do “informante do bem”, desde que sua identidade 

seja revelada apenas ao Advogado do acusado, ao Promotor de Justiça e ao Juiz. Trata-se de 

uma providência que contemporiza a possibilidade do defensor do acusado conhecer a pessoa 

do informante e eventual arguir fatos que atentem contra a isenção e validade do seu 

depoimento e, caso não haja qualquer fato que tisne a higidez da prova testemunhal, a validade 

da prova deve ser mantida. 

 

  Ainda com relação ao artigo 4º-B, §§ 2º e 3º, do projeto de lei, foi estabelecido que “§ 

2º. Ninguém poderá ser condenado apenas com base no depoimento prestado pelo informante, 

quando mantida em sigilo a sua identidade” e “§3º. A revelação da identidade somente será 

efetivada mediante comunicação prévia ao informante, com prazo de trinta dias, e com sua 

concordância”. 

 

  Em verdade, novamente a legislação merece pontuais críticas, especialmente 

considerando que, a nosso sentir, condicionou a validade de uma prova à revelação da 

identidade do informante, privilegiando-se mais a necessidade da revelação da pessoa do 

informante do que o conteúdo do seu relato.  

 

  Não bastasse, estabeleceu-se que a validade da prova ficaria a cargo do “informante do 

bem”, já que o §3º do dispositivo indicaria a necessidade da concordância do informante com 

a revelação de sua identidade. De mais a mais, a lei não disciplinou a forma como se daria esta 

concordância, bem como trouxe resquícios de um sistema de provas legais ou tarifadas, a fim 

de condicionar a validade de um conteúdo a um procedimento formal de concordância 

potestativa do informante. 

 

  Portanto, os dispositivos legais mereceriam uma melhor reflexão. 

 

  Finalmente, o artigo 4º-C foi introduzido de forma salutar, já que estabeleceu 

expressamente que, ao “informante do bem”, seria asseguradas as medidas de proteção 

previstas na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, além da preservação contra ações ou omissões 

praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, 
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alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos 

remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou 

de negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. 

 

 Ainda no tocante ao dispositivo em questão, passível de crítica o artigo 4º-C, § 3º, já 

que condiciona a recompensa em favor do informante ao valor recuperado. O dispositivo em 

questão restringe a atuação do “informante do bem” a crimes com reflexos econômicos diretos, 

deixando de estabelecer a possibilidade de uma contraprestação pecuniária a outros delitos em 

que não haja recuperação de produto do crime contra a Administração Pública, notadamente o 

tráfico de drogas. 

 

  Cumpre registrar que a previsão de recompensa é necessária para se estimular a 

efetividade do instituto, tal como bem sintetizado pela Consultora Legislativa Juliana 

Magalhães Fernandes Oliveira: 

 

 [...]a  necessidade  de  compensação  financeira  no  Brasil  é  ainda  

mais  evidente  do  que em outros países, pois as instituições públicas 

aqui, a exemplo da polícia civil ou do próprio  Poder  Judiciário,  são  

tradicionalmente  incapazes  de  proteger  tempestivamente  seus 

cidadãos vítimas de perseguições e ameaças. Portanto,  se  não  houver  

a  determinação  de  uma  gratificação  financeira,  futura  legislação 

whistleblowing  no  Brasil  correrá  o  risco  de  se  tornar  mais  uma  

lei  de  baixa  efetividade  social.  A  necessidade  de  construção  de  

uma  legislação  com  previsões  financeiras, dessa maneira, é imperiosa 

para que a lei whistleblowing no País gere todo o impacto social que 

ela sabidamente é hábil a gerar [...]19. 

 

 Ainda com relação ao tema, importante registrar que já há projeto de lei de autoria20 do 

então Deputado Onyx Lorenzoni, estabelecendo o tema com maior detalhamento, o que justifica 

                                                           
19 OLIVEIRA, J.M.F. A Urgência de uma Legislação Whistleblowing no Brasil. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado,Maio/2015 (Texto para Discussão nº175). Disponível em: 

www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 27 de junho de 2018 
20 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1393836. 
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até mesmo sua incorporação ao “pacote” encaminhado pelo Ministro da Justiça Sérgio 

Fernando Moro. 

  

  Portanto, ressalvados alguns apontamentos específicos sobre dispositivos do projeto, 

imperioso reconhecer a necessidade de introdução do instituto no ordenamento jurídico 

brasileiro, como forma de atender às expectativas sociais de combate à corrupção. 
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 MEDIDAS PARA ALTERAR O REGIME JURÍDICO DOS PRESÍDIOS FEDERAIS 

Marcela Christine Ferreira De Melo  

Promotora de Justiça do Estado do Pará 

 

 O Pacote Anticrime formulado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, como 

meio de combater a corrupção, a criminalidade organizada e os delitos violentos, sugere 

alterações legislativas no Código Penal brasileiro e em diversas leis penais especiais, dentre 

estas, a Lei nº 11.671/2008, que disciplina a transferência e inclusão de presos em Presídios 

Federais, com o objetivo de regulamentar por meio de lei o regime jurídico vigente no interior 

destes estabelecimentos, estipulando regras determinadas e mais rigorosas de controle de 

criminosos que representam grave perigo para o Estado. 

 

Segundo o Ministro da Justiça, a proposta de alteração da Lei nº 11.671/2008 é inspirada na 

legislação de combate à máfia na Itália21, onde há um regime penitenciário especial, 

denominado de “regime de prisão dura” ou o “artigo 41-bis”22, direcionado a autores de crimes 

graves tais como homicídios, terrorismo, associações criminosas para a máfia e tráfico, tráfico 

de pessoas, dentre outros, que prevê medidas rígidas com a finalidade de isolar os presos 

perigosos e as lideranças de organizações criminosas, desarticulando a atuação destes, 

impedindo que continuem a praticar crimes no interior dos Presídios, bem como de os segregar 

de forma efetiva. Estas medidas são tidas como necessárias ao Brasil para que haja o combate 

                                                           
21 Disponivel em: http://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/para-prisoes-federais-moro-adota-regra-
usada-contra-mafia-na-italia,d8236aa4b0f682cd92fd93e42cdd84baqqebm61v.html 
 

22 O artigo 41-bis foi introduzido pela Lei de Administração Prisional, Lei nº 354 de 26 de julho de 1975, como 

uma medida emergencial para lidar com conflitos sociais e atos terroristas, e em 1992, passa a ser aplicado aos 

integrantes da máfia, com as alterações da Lei 356, de 07 de agosto de 1992, que previu ainda normas referentes 

à interceptação de comunicações e medida cautelar de permanencia, bem como a criminalização do “testa de ferro” 

ou  “laranja”. Em 2002, por meio da Lei 279 de 19 de dezembro, o 41-bis torna-se disposição extraordinária, 

renovada semestralmente pelo Ministro da Justiça.  
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eficaz à criminalidade, em especial com o avanço de facções criminosas e do crime organizado 

no país.  

Algumas dessas medidas trazidas pelo projeto já eram aplicadas aos Presídios Federais, como 

é o caso do Presídio de Catanduvas (PR), por meio de decisões judiciais que determinavam a 

gravação, em alguns casos, de conversas entre os presos e seus advogados, bem como o 

monitoramento ambiental entre presos e seus visitantes, para a prevenção de novos ilícitos.  

Do mesmo modo, atualmente houve a regulamentação de parte deste regime jurídico em 

Presídios Federais pela Portaria nº 157/201923. Entretanto é necessário que estas regras estejam 

disciplinadas em Lei para que se estabilizem no ordenamento jurídico, fazendo parte 

permanente da legislação penal, evitando discussões e insegurança jurídica acerca da sua 

legitimidade e aplicação. 

 

 Neste sentido, a primeira alteração prevista no projeto do Pacote Anticrime é a inclusão 

do parágrafo único ao artigo segundo da Lei nº 11.671/2008, que tem por finalidade determinar 

a competência para processo e julgamento no âmbito dos Presídios Federais, com a seguinte 

redação:   

  

“Art.2º (...) 

 

Parágrafo único. O juízo federal de execução penal será competente para toda ação de natureza 

cível ou penal que tenha por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou 

infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal.”  

 

O caput do parágrafo segundo dispõe que é da competência da Justiça Federal o exercício da 

atividade jurisdicional no âmbito da execução penal nos estabelecimentos penais federais. 

Agora, com a inclusão do parágrafo único, há a ampliação da competência da Justiça Federal 

                                                           
23 Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/ministerio-da-justica-estabelece-regras-para-
visitas-sociais-no-sistema-penitenciario-federal 
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para todas as ações, cíveis ou penais, relativas a fatos ou incidentes relacionados não somente 

à execução da pena, mas também à todas as infrações penais ocorridas no estabelecimento 

prisional. 

 

Este dispositivo está em consonância com o que preceitua a Constituição Federal em seu art. 

109, incisos I e IV, que já firma a competência federal nas causas de interesse da União, na 

condição de autora, ré, assistente ou oponente, e ainda nas infrações penais praticadas em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e 

da Justiça Eleitoral, de modo que, o projeto não altera competência, mas apenas esclarece os 

termos de atuação da Justiça Federal, já expressos em sua competência originária 

constitucional.  

 

Logo, como os Presídios Federais são bens pertencentes à União, e prestam serviços no 

interesse desta, pelo próprio dispositivo constitucional já estava firmada a competência federal, 

ratificada pelo projeto, que vem afastar todo o tipo de dúvida porventura existente, e dirimir 

qualquer discussão acerca da competência no interior dos Presídios Federais, evitando decisões 

contraditórias e conflitos entre o juízo de origem do custodiado e a Justiça Federal.   

 

A delimitação da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos fatos e 

infrações ocorridos no interior dos Presídios Federais é também medida mais adequada, pois o 

juízo federal é o que está em contato direto com os fatos e partes e portanto reúne melhores 

condições de processar e julgar do que o juízo de origen, afastado da situação fática que deu 

ensejo ao processo, julgamento ou incidente.  

 

Deve-se observar que o próprio dispositivo constitucional, em seu art. 109, e incisos, 

excepciona da atribuição Federal os crimes militares e eleitorais, dentre outros, o que deve ser 

respeitado pelo projeto, mantendo-se a interpretação sistemática de acordo com a Constituição 

Federal. No mesmo sentido, não há contradição entre esta competência federal e a competência 
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constitucional do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida, pois em sendo caso de 

cometimento de quaisquer destes delitos em Presídio Federal, ainda que por autoria mediata, 

há de se respeitar o julgamento pelo Júri Popular em âmbito federal. 

 

Após disciplinar a competência nos Presídios Federais, o projeto oriundo do Pacote Anticrime, 

define as normas a serem seguidas no interior destes estabelecimentos, demonstrando rigor no 

tratamento dos presos e a comunicação destes e suas relações com o  ambiente externo.  

 

O projeto discrimina no art. 3º da Lei nº 11.671/2008, os pressupostos para a inclusão de presos 

nos presídios penais federais de segurança máxima, quais sejam: quando houver interesse da 

segurança pública, para resguardar a Sociedade ou o interesse público; ou ainda no interesse do 

próprio preso, quando por exemplo, sua permanência nos presídios comuns atribuírem risco à 

sua vida e segurança.  

 

Segundo o projeto, podem ser incluídos nos Presídios Federais, criminosos condenados ou 

provisórios, cujo período de permanência passa a ser regulamentado em 3 (três) anos, com 

previsão excepcional de renovação pelo mesmo período, quando solicitado motivadamente pelo 

juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a 

determinaram.    

 

Com o prazo de reclusão em regime mais rígido de 3 (três) anos, está previsto o aumento do 

lapso temporal de permanência do preso em Presídio Federal, o que é uma necessidade das 

instituições que combatem o crime organizado, visto que a lei atual disciplina a permanência 

do preso por um prazo curto de 360 dias, prorrogáveis excepcionalmente (KUEHNE, 2018), 

ineficaz para desarticular a organização criminosa ou manter o preso isolado das atividades 

desta. 
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O projeto ainda determina, em um dos parágrafos do citado art.3º, que o regime de cumprimento 

de pena será fechado, de segurança máxima, com recolhimento em cela individual, banho de 

sol de até duas horas diárias e monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive 

correspondência escrita.  

 

O direito de visita também passa a ser regulamentado na Lei nº 11.671/2008, sendo restringida 

a cônjuges ou companheiros, parentes e amigos e somente em dias determinados, com o 

máximo de duas pessoas por vez, além de eventuais crianças. A visita deve ser realizada por 

meio virtual ou no parlatório, separado por vidro e comunicação por meio de interfone, com 

filmagem e gravações. Ainda há a previsão de suspensão das visitas pelos diretores dos 

estabelecimentos penais de segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal, 

mediante ato motivado.  

 

As penitenciárias federais de segurança máxima, nos termos do projeto, deverão dispor de 

monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da 

ordem interna e da segurança pública, sendo vedado seu uso nas celas e que as gravações das 

visitas sejam utilizadas com meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso 

no estabelecimento penitenciário, sob pena de se incorrer no delito de violação de sigilo 

profissional, nos termos do art. 325 do Código Penal (NUCCI, 2019). 

 

Ponto que vem causando bastante polêmica, é a disciplina adotada no projeto, para os 

atendimentos dos advogados, que deverão ser previamente agendados, mediante requerimento, 

escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal federal, e poderão ser gravados, desde que 

autorizada a gravação por decisão judicial fundamentada. Vários advogados e a própria OAB24 

vem se insurgindo quanto a este permissivo, afirmando que o dispositivo viola o sigilo 

profissional dos advogados e a ampla defesa do réu.  

                                                           
24 Já há inclusive Habeas Corpus impetrados por advogados (Aury Lopes Jr. e OAB) contra as gravações de 
conversas entre eles e seus clientes no Presídio de Catanduvas: http://www.conjur.com.br/2019-fev-07/pacote-
anticrime-permitir-gravacao-entre-advogado-cliente-preso 
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Entretanto, a autorização de gravação seria para casos em que houvesse suspeitas de cooptação 

do advogado pelos criminosos ou suas organizações, ou em que o causídico estivesse 

desvirtuando suas atribuições, de modo que, segundo o Princípio da Proporcionalidade, o 

direito à inviolabilidade das funções não pode ser entendido de modo absoluto, ainda mais 

quando sua restrição é para resguardar o interesse público, desarticular grupos criminosos e 

coibir a prática de ilícitos. Além disso, a medida de gravação dos atendimentos advocatícios, 

pode ser concebida como garantia aos advogados que exercem suas atribuições de acordo com 

os padrões éticos e legais, pois impede que os presos lhes pressionem ou constranjam a servirem 

de mensageiros do crime, como instrumento de comunicação entre o criminoso e o mundo 

exterior. 

 

Em todo o caso, o projeto também prevê a possibilidade de que o regime prisional previsto para 

os Presídios Federais de Segurança Máxima, seja excepcionado por decisão do diretor do 

estabelecimento no caso de criminoso colaborador, extraditado, extraditando ou se presentes 

outras circunstâncias excepcionais, a exemplo de circunstâncias de problemas de saúde graves. 

 

Finalmente, para resguardar o livre exercício e a independência funcional dos juízes, 

garantindo-lhes a impessoalidade referente às decisões e as pulverizando da pessoa de um só 

magistrado, minorando riscos inerentes à suas atuações, há a previsão de que determinadas 

decisões, possam ser tomadas por colegiado de juízes, na forma da organização interna dos 

Tribunais. As decisões colegiadas podem abranger a transferência ou a prorrogação da 

permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a concessão ou 

a denegação de benefícios prisionais ou a imposição de sanções ao preso federal.  

 

Na Itália, o artigo 41-bis, que se assemelha às medidas de prisão dura do projeto brasileiro, é 

criticado por criminosos, que cooptando o Estado por meio de parte da classe política, 

empresarial e jurídica,  buscaram e buscam de todos os modos, a suspensão ou a derrogação do 

mesmo (BARBACETTO et al., 2016), juntamente com organismos internacionais e o Tribunal 
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Europeu de Direitos Humanos, que inclusive já condenou o país no ano de 2018, pela aplicação 

do 41-bis ao chefe da máfia siciliana Bernardo Provenzano.  

 

Porém essa condenação vem sendo criticada na Itália, pois para grande parte dos italianos, o 

regime rigoroso é visto como primordial para o combate ao crime naquele país, conforme 

afirma o Ministro Italiano do Trabalho, Luigi di Maio25 em defesa do artigo 41-bis: “Não sabem 

do que falam! Os comportamentos inumanos eram aqueles de Provenzano. O 41-bis foi e é um 

instrumento para erradicar a máfia. Com a máfia, nenhuma piedade.” 

 

Todas as medidas acima descritas e previstas no Pacote Anticrime referentes ao regime jurídico 

nas Penitenciárias de Segurança máxima, são importantes para disciplinar por meio de lei, 

mecanismos prisionais com a finalidade de combater a criminalidade, especialmente prevendo 

o isolamento criminosos que apresentem grande perigo a ordem social, grau de periculosidade 

acentuado e/ou líderes de organizações criminosas, afastando-os totalmente do mundo 

criminoso, como forma de desarticulá-los e evitar a prática de novos ilícitos.  

 

Estes mecanismos representam um avanço, juntamente com outras medidas também presentes 

no Pacote Anticrime, relacionadas às organizações criminosas e aos meios de investigação. 

Porém, outros instrumentos, presentes no regime italiano, vem sendo eficazes no combate à 

máfia e à criminalidade organizada (MENDRONI, 2015), e poderiam ser inseridos no projeto, 

tais como medidas de caráter preventivo referentes ao exercício da atividade comercial e 

empresarial que alimenta o crime ou serve para branquear o capital; a instituição de rede 

nacional de combate à máfia nacional e crime organizado, interligada com Promotores e Juízes 

especialmente designados para trabalharem juntos, tal como na Direzione Nazionale Antimafia 

(DNA); a instituição de um Banco de Dados Nacional de documentação destas organizações, 

com uma inteligencia interligada; e ainda uma agência nacional para a administração e 

destinação de bens sequestrados e confiscados da criminalidade organizada, que chega 

inclusive a gerir empresas, o que poderia ser aplicado no Brasil, por exemplo na Operação Lava 

                                                           
25 Disponível em: noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2018/10/25/ue-condena-italia-por-regime-de-
carcere-aplicado-a-mafioso.htm 
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Jato, no caso da empresa Odebrecht, que encontra-se atualmente em recuperação judicial desde 

18 de junho de 201926.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Disponível em:  https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,justica-de-sp-aceita-pedido-de-recuperacao-
judicial-da-odebrecht,70002878490 
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PROJETO ANTICORRUPÇÃO: HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E LEGÍTIMA 

DEFESA 

Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues 

Promotor de Justiça do Estado de Rondônia 

 

1. Homicídio privilegiado: 

 

Como é de conhecimento geral, o então Presidente da República, durante a campanha eleitoral, 

se comprometeu a modificar os critérios do instituto da legítima defesa (previsto no artigo 25, 

do Código Penal) a fim de eximir a responsabilidade penal de policiais que, eventualmente e 

em confronto, eliminassem a vida do infrator. 

 

Nesse cenário, o atual Ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou no Congresso Nacional o 

denominado “Pacote Anticorrupção” que contém várias medidas de relevante interesse público. 

Porém, o item IV do Projeto, que cuida da modificação dos artigos 23 e 25 do Código Penal, 

merece atenção especial. 

 

Vejamos as modificações propostas no Código Penal, pelo Ministro Sérgio Moro: 

IV) Medidas relacionadas à legítima defesa: 

Mudanças no Código Penal: 

"Art. 23. 

.................................................................................................................................……… 

§ 1º O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou 

culposo. 

§ 2º O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou  deixar  de  aplicá-la  se  o  excesso decorrer 

de escusável medo, surpresa ou violenta emoção." (NR) 
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 Sem cotejar qualquer erro ou acerto no referido compromisso de campanha presidencial, as 

modificações propostas no §2º, do item IV, se aprovadas forem, beneficiarão não só policiais 

no exercício da função, mas todos que ceifarem a vida de seu semelhante, incluindo aí  

integrantes de organizações criminosas (facções) e assassinos em série. 

 

O atual §1º, do artigo 121, do Código Penal (o artigo 121 cuida do crime de homicídio), traz 

uma causa de diminuição de pena e afastamento da hediondez do delito, é o chamado homicídio 

privilegiado. E o §2º, do artigo 23, do Projeto Anticorrupção, amplia, sem critérios objetivos, o 

rol de crimes que podem obter o privilégio. Essa é primeira preocupação. 

 

E mais, ele ainda pretende aumentar o tipo de benefícios, pois, atualmente, o §1º do artigo 121, 

traz uma causa de diminuição de pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). Já o Projeto, 

possibilitará a diminuição até a 1/2 (metade) e ainda prevê uma exculpante, ou seja, o juiz 

poderá deixar de aplicar a pena “se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta 

emoção”. Não existem requisitos para dizer em qual dos elementos da culpabilidade 

(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa) incide 

essa benesse. 

 

Outro ponto relevante é que as expressões “escusável medo, surpresa ou violenta emoção” são 

subjetivas e podem retratar inúmeras situações do dia a dia das pessoas, de forma que cada 

intérprete as usará da forma que bem entender ou que melhor atender seus interesses. Ou seja, 

o Projeto, neste ponto, contempla desproporcionalmente a defesa dos infratores e deixa a 

sociedade insuficientemente protegida, justo em um país que ocorrem mais de 60 mil 

assassinatos por ano. 

 

Outro reflexo inevitável, em eventual aprovação do §2º, item IV, ocorrerá no Plenário do Júri, 

pois, se a defesa pedir ao juiz durante os debates, ele terá que quesitar de forma objetiva as 
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(três) novas hipóteses de privilégio previstas no §2º, e, por serem causas de diminuição de pena, 

terá que constar logo após o quesito obrigatório de absolvição. 

 

Desta forma, serão três quesitos cuidando do mesmo tema (privilégio): um, como causa 

exculpante e entrará no quesito obrigatório; outro, como causa de diminuição de pena mais 

benéfica a todos os réus (até a metade); e o já existente no §1º, do artigo 121, que é o clássico 

homicídio privilegiado. 

 

Certamente isso ferirá a paridade de armas entre acusação e defesa e causará impunidade 

exacerbada no tribunal do júri, pois, essas excessivas hipóteses de beneficiar o acusado 

certamente causarão confusão no conselho de sentença, até porque “escusável medo, surpresa 

ou violenta emoção” são conceitos abertos e sem qualquer previsão objetiva na lei. 

  

A modificação pretendida, por mais que não seja a intenção, subverterá o método trifásico de 

Nelson Hungria, tendo em vista que, na origem do Código Penal, as causas excludentes de 

culpabilidade foram tratadas como exceção. Já o item IV do Projeto cuida delas como regra. 

 

Por tudo isso, sugere-se a não aprovação do novel “§2º, do artigo 23”, previsto no Projeto, 

pois, se aprovado for, beneficiará não só policiais, mas todos os tipos de homicidas, incluindo 

os integrantes de facções que “guerreiam” em disputa de territórios. 

 

2. Legítima defesa: 

 

No mesmo item IV, sugere-se a alteração do artigo 25, do Código Penal. Verbis: 

"Art.25. 

......................................................................................................................………….......... 

Parágrafo único. Observados os requisitos do caput, considera-se em legítima defesa: 
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I - o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de 

conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou deoutrem; e 

II - o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão a vítima 

mantida refém durante a prática de crimes." (NR) 

 

É perceptível que o dispositivo é direcionado somente a policiais ou de segurança pública. O 

problema é que ele deixa de fora integrantes de outras carreiras, como agentes penitenciários, 

da ABIN, das forças armadas, policiais do Senado, seguranças institucionais, membros do 

Ministério Público e do Judiciário. 

 

Logo, a sugestão é que a expressão “agente policial ou de segurança pública” seja 

substituída por “agente de estado no exercício da função ou em razão dela”. Dessa forma, 

outros agentes públicos que exercem relevante papel na tutela coletiva serão abrangidos, desde 

que estejam no exercício da função ou em razão dela. 
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ANÁLISE DO PROJETO DE LEI ANTICRIME APRESENTADA PELO 

MINISTRO DA JUSTIÇA SERGIO MORO 

William Marra Silva Júnior 

Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul 

 

Considerações Iniciais 

 

O projeto de lei anticrime tem como objetivo principal aprimorar o combate a 

corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com violência ou grave ameaça as 

pessoas, propondo alterações no código penal e código de processo penal, além da legislação 

penal extravagante, lei de improbidade administrativa, além de outros dispositivos legais. 

Com o fortalecimento das organizações criminosas voltada a prática de ilícitos 

penais, passou-se a discutir pela doutrina, pelas instituições e pela sociedade em geral, as formas 

e os meios de combatê-las, tendo em vista que quanto mais o crime organizado se estrutura 

mais difícil é a investigação e o desmantelamento desses grupos criminosos. 

Nos últimos anos o Brasil tem passado por diversas rebeliões em presídios, tendo 

em vista que grupos criminosos estruturados no interior das penitenciárias, formam um 

verdadeiro estado paralelo, pois mesmo encarcerados, emitem ordens do interior dos presídios 

e comandam o tráfico ilícito de entorpecentes, de armas, roubo de cargas e inclusive financiam 

campanhas de partidos e políticos com dinheiro obtido pela prática criminosa. 

Além das organizações criminosas que se utilizam da violência e grave ameaça para 

a prática de delitos, também há as organizações criminosas voltadas a corrupção e desvio de 

verbas públicas, lavagem de capitais e evasão de divisas, tendo a corrupção se estruturado nas 

mais diversas esferas de poder, no âmbito nacional e internacional, desfalcando o erário público 

com vultosas quantias de propina que poderiam ser aplicadas nas áreas de saúde e educação. 
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Assim, o próprio direito internacional se viu obrigado a editar tratados 

internacionais voltados a proteção do direito à segurança e da paz pública, além do combate a 

corrupção, tendo sido editada e aderida pelo Brasil a Convenção das nações unidas de combate 

ao crime organizado, conhecida como convenção de Palermo, além da Convenção das Nações 

Unidas de combate a corrupção, conhecida como Convenção de Mérida. 

Essa obrigação internacional fez com que o Brasil editasse a Lei 12.850/13, Lei de 

Combate ao Crime Organizado, a qual tipificou e conceituou organização criminosa no âmbito 

interno, bem como implementou diversos instrumentos investigativos utilizados na persecução 

criminal. 

Entretanto, tais dispositivos ainda são insuficientes para combater o crime 

organizado, sendo o referido projeto de lei uma forma de aprimorar a legislação penal para o 

combate da macrocriminalidade, de forma que o combate a corrupção e as organizações 

criminosas seja mais eficiente, propondo mudanças no sistema recursal de modo que haja a 

execução da pena após a condenação em segundo grau, bem como introduzindo o instituto do 

“plea bargain” para os crimes de médio potencial ofensivo, dentre outras medidas como a 

utilização de bens apreendidos por órgãos de segurança. 

 

IX) Medida para permitir o uso do bem apreendido pelos órgãos de 

segurança pública: Mudança no Código de Processo Penal:  

 

“Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a 

utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos 

órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal para uso exclusivo 

em atividades de prevenção e repressão a infrações penais.  

§ 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou 

repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade.  

§ 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz 

poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos.  
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§ 3º Tratando-se de veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à 

autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório 

de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do 

pagamento de multas, encargos e tributos anteriores. 

 § 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de 

perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá 

determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi 

custodiado na forma prevista nesta Seção.” (NR) 

 

O projeto de lei anticrime prevê em seu item número IX do anteprojeto, a 

inclusão do Art. 133-A no Código de Processo Penal, no capítulo IX, que trata das medidas 

assecuratórias, de modo a permitir que os veículos apreendidos, sequestrados, ou sujeitos a 

qualquer medida assecuratória possam ser utilizados priotariamente por órgãos de segurança 

pública. 

A utilização de tais veículos pelos órgãos de segurança possui como natureza 

jurídica medida cautelar de natureza real, tendo em visa que o bem apenas poderá ser utilizado 

pelos órgãos de segurança de que trata o Art. 144 da Constituição Federal, mediante decisão 

judicial. 

A lei 11.343/06 que dispõe sobre o crime de tráfico de drogas prevê a 

possibilidade de utilização de bens apreendidos por órgãos de segurança, mediante 

comprovação do interesse público, bem como para garantir que o bem não seja deterioriado. 

 

Vejamos o dispositivo: 

Art. 62.  Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 

transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer 

natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua 

regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, 

excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica. 
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§ 1o  Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens 

mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles 

fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, 

mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público. 

 

§ 2o  Feita a apreensão a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaído 

sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade 

de polícia judiciária que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao 

juízo competente a intimação do Ministério Público. 

§ 3o  Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo, em caráter 

cautelar, a conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o 

caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito, com 

cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes 

quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo. 

 

§ 4o  Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, 

mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em 

caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados 

aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para serem 

colocados sob uso e custódia da autoridade de polícia judiciária, de 

órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao 

uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse 

dessas atividades. 

 

§ 5o  Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 

4o deste artigo, o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos 

os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um 
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deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se 

encontram. 

§ 6o  Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em 

apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal 

principal. 

§ 7o  Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, 

que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os 

objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo 

decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, cientificará 

a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o interessado, este, se for 

o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 8o  Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo 

laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e 

determinará sejam alienados em leilão. 

§ 9o  Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia 

apurada, até o final da ação penal respectiva, quando será transferida ao 

Funad, juntamente com os valores de que trata o § 3o deste artigo. 

Destarte, o dispositivo constante da lei de tóxicos permite que os bens 

apreendidos no combate ao tráfico de drogas, dentre eles aeronaves, embarcações e veículos 

automotores possam ser utilizados pelos órgãos de segurança e pela autoridade policial, desde 

que o uso seja exclusivo em serviço e no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. 

Já o Art. 133-A do anteprojeto de lei anticrime prevê que qualquer bem 

apreendido em prática criminal poderá ser utilizado pelos órgãos de segurança pública, não 

sendo necessário que seja decorrente de apreensão da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 

Dessa forma, veículos, aeronaves e bens imóveis apreendidos em operações 

ligadas ao crime organizado, crimes de colarinho branco, principalmente os crimes envolvendo 

lavagem de dinheiro, poderão ser utilizados pelos órgãos de segurança pública. 

Inclusão interessante é a possibilidade de os bens serem utilizados por outros 

órgãos públicos, desde que haja o interesse púbico, conforme previsão do §2º, do Art. 133-A. 

mailto:cursos.ibaj@outlook.com


 

 
www.escoladealtosestudos.com.br - cursos.ibaj@outlook.com - (11) 94328-3365 - São Paulo/SP 

103 
 

A inserção do parágrafo supracitado foi bastante feliz, tendo em vista que os 

municípios pequenos do país sofrem com a falta de bens móveis e imóveis para o 

funcionamento de diversos serviços públicos, principalmente nas áreas de saúde, educação e 

assistência social. 

Assim, a título de exemplo, um veículo apreendido pela prática do crime de 

receptação e adulteração de veículo automotor, previsto nos artigos 180 e 311 do Código Penal, 

muito comum em região de fronteira, poderá ser utilizado pelos órgãos públicos da área de 

saúde e educação, desde que comprovado o interesse público. 

Além disso, o §1º, do Art. 133-A prevê que o órgão que procedeu a apreensão 

terá prioridade na utilização do veículo, o que também tem muita pertinência, em razão da praxe 

comum forense de que os bens apreendidos, dentre eles veículos, sejam utilizados por órgãos 

distintos do local de apreensão. 

Ainda, na parte que trata da alienação da alienação de bens, inclusão interessante 

que poderia ser incluída pelo Poder Legislativo durante a tramitação da proposta legislativa, é 

a de que parte do valor leiloado possa ser aplicado em políticas públicas no local de apreensão 

dos bens, pois, atualmente, todo o valor leiloado vai para uma conta da União, dos Estados ou 

Distrito Federal em caso de crimes comuns, ou para o Fundo Nacional Antidrogas em caso de 

crime de tráfico de drogas. 

Vejamos como dispõe o CPP: 

 

Art. 144-A.  O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do 

valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, 

ou quando houver dificuldade para sua manutenção. 

§ 3o  O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até 

a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado 

ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao 

acusado. 

 

(...) 
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Destarte, poderia haver a inclusão do §8º ao Art. 144-A do Código de Processo 

Penal, de modo a permitir que o produto arrecadado com a alienação de bens apreendidos pela 

justiça possa ser aplicado no local de sua apreensão, desde que comprovado o interesse público 

e não haja interesse da União ou do Estado no bem apreendido. 

 

A própria lei de lavagem de dinheiro, Lei 9.613/98, prevê que o produto da 

alienação de bens apreendidos, após a sentença condenatória, deverá ser incorporado ao 

patrimônio da União e do Distrito Federal no caso de processos da justiça Federal e incorporado 

ao patrimônio do Estado no caso de processo decorrente da Justiça Estadual, não havendo 

previsão de retorno de valores para o município em que ocorra a apreensão do bem. 

 

Concluindo, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos os cidadãos, merece atenção especial na utilização de bens apreendidos, tendo em vista 

que a segurança pública é, ao mesmo tempo, uma garantia individual e coletiva do cidadão e 

dever de prestação do Estado, sendo que a utilização de tais bens garante que os bens não fiquem 

em estado de deterioração no interior das delegacias, bem como garante mais recursos materiais 

aos órgãos constantes do Art. 144 da Constituição Federal, os quais não possuem orçamento 

suficiente para a prestação eficiente de sua obrigação constitucional. 
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