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1MOREIRA, Rômulo. Quem tem medo do Juiz de Ga-
rantias. Disponível em: https://jornalggn.com.br/arti-
gos/quem-tem-medo-do-juiz-de-garantias-por-ro-
mulo-moreira/, acesso em 30/12/19.

Ora, aqueles monstros chegaram a com-
prar pianos, pianos! Mas depois os pianos 
foram todos vendidos. Toda a mobília des-
necessária teve o mesmo destino de tudo o 
que era supérfluo. Até os casacos de inver-
no foram penhorados. O burguês, embo-
ra também viva tempos difíceis, sente-se 
mais feliz; está vingado.1

Faz tempo, há demasiado ódio entre nós. Até aí, 
infelizmente, nada de novo. Trata-se do velho conhe-
cido sentimento humano que desumaniza, em mais 
um daqueles paradoxos próprios dos nossos tempos. 
Também não deveria ser nova a constatação de que o 
aumento no rigor e no tempo de cumprimento de pe-
nas não provoca o – dito esperado – efeito da redu-
ção da criminalidade. Mas essa última constatação é 
conveniente e sistematicamente ignorada por aque-
les que decidem. Em nome do ódio. Ódio de classe 
que desafia e não cabe apenas na concepção esta-
mental; que se materializa na política criminal; que 
se escancara na fala do Ministro. Pacote de viagem? 
Não. Pacote anticrime.

Se outrora tratamos das paradigmáticas mu-
danças que o pacote denominado anticrime pro-
moveu nos aspectos processuais2, muitas delas 
carregadas de expectativas positivas por parte dos 
estudiosos do tema, na mesma sorte não se enqua-
dram as alterações promovidas no campo do direi-
to penal material. Essas últimas, no geral, são catas-
tróficas. As medidas penais do pacote anticrime são 
os verdadeiros parasitas que também atendem pelo 
nome de racionalidade punitiva dominante. Atacam 
principalmente os olhos, fazendo não se enxergar o 
que se está vendo. Quase como o ópio traficado pe-
los grupos verdadeiramente hegemônicos para levar 
prazer e controle aos dominados. Vende-se o gozo de 
pertencer, ainda que não se pertença, ao seleto gru-

po. Refletindo sobre Frantz Fanon, certamente uma 
espécie de “psicopatologia da colonização”.

Ainda quanto ao ódio, para continuarmos no 
início do século – passado –, Huxley dizia, pela “voz” 
de Francis Chelifer, ser “com inveja e ressentimen-
to que o burguês vê a mais leve melhora na vida do 
trabalhador. Parece-lhe que ela acontece sempre à 
sua custa”3. Ora, aqueles “monstros” chegaram a ir 
para a Disney, a Disney! É assim que pensa a média. 
Certamente umas das razões pelas quais as medidas 
de ampliação do superencarceramento aprovadas no 
pacote chamado anticrime recebem maciço apoio 
popular. Seria desnecessário fazer, mas cabe o alerta: 
uma rápida leitura já faz cair por terra o utilizado pre-
texto de que serviriam tais medidas para perseguir os 
crimes das classes mais altas. Falso como a caricatura 
marcada pelo ódio que pinta trabalhadores de baixo 
salário esbanjando dinheiro em pomposas viagens in-
ternacionais. Falso agora, falso outrora.

Média não é apenas classe ou estamento, mas 
estrutura de pensamento. Média é a aspiração homo-
geneizante de ser alta, inebriada pela crença de que 
é, que a muitos alcança pelas facetas mais perversas 
do capitalismo e constrói o cotidiano distópico em 
que estamos atolados. Da obra de mesmo nome es-
crita por Sinclair Lewis, talvez a maioria seja mesmo 
“babbit”. O ser seduzido pelo pertencimento e o ima-
ginar verdadeiramente fazer parte do grupo de do-
minação é a maior armadilha da maioria média que se 
crê classe média.

Enfim, quando se abre o pacote e o que há de 
melhor nele é retirado da caixa, quando se exalta a 
intolerância e se festeja a mediocridade, não há o que 
comemorar. Seguiremos, todavia, no caminho con-
tramajoritário. Quiçá um dia não mais o seja! De luto, 
por ora, mas seguindo o exemplo de luta deixado 
pela Grande Andréa Mércia, continuamos trilhando 
o caminho de um pensamento crítico, que rechace o 
conformismo da média e se indigne contra a violência 
estrutural e os fascismos, velados ou escancarados. O 
luto do momento exige pouco a se dizer e muito a se 
sentir e fazer. Seguiremos!

O ódio de classe faz parte do pacote

1Trecho de uma crítica feita pelo personagem Francis Cheli-
fer, no Romance Folhas inúteis, de Aldous Huxley. Biblioteca 
Azul. Edição do Kindle. Obra escrita em 1925.
2Inobstante a surpreendente suspensão por tempo inde-
terminado de importantes medidas, como o Juiz de Garan-
tias, provocadas por decisão do Ministro Luiz Fux.

Editorial

3Obra e versão já citadas.
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PONTO E
CONTRAPONTO

Coluna

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da 
Bahia e Professor de Direito Processual Penal da Universidade 
Salvador – UNIFACS.

Rômulo de Andrade Moreira

As formigas de Darwin
No final do ano passado, como se sabe, 

promulgou-se a Lei nº. 13.964/19 que alterou 
uma pequena parte da pletora de leis penais e 
processuais penais que há no Brasil, aliás, lugar 
no mundo em que há (muito) mais de 800.000 
presos, sendo que destes, quase a metade ainda 
não foi nem sequer condenada definitivamente 
pelo Estado, restando, ainda, mais de 400.000 
mandados de prisão para serem cumpridos, 
apontando-se, portanto, para um aumento ex-
pressivo de nossa população carcerária, que 
cresce a um ritmo de inacreditáveis 8,3% ao ano, 
podendo chegar, nesta triste marcha, a 1,5 mi-
lhão de presos, já em 2025. 

Nada obstante estes números astronomi-
camente assustadores (em que pese serem, para 
outros, meramente insignificantes), costuma-
-se designar o Brasil com um infame epíteto: o 
País da impunidade!, ainda que se saiba sermos 
o terceiro maior País no mundo em que se pren-
de mais gente, e no qual se prende muita gente 
antes de uma condenação penal definitiva; ade-
mais, acredita-se ser o Brasil possuidor de uma 
legislação criminal extremamente flexível e le-
niente com a criminalidade, frouxa no combate 
ao crime em geral, e à criminalidade econômica, 
em especial.

Por conta disso, obviamente, o recrudes-
cimento das leis criminais sempre é propagan-
deado (manipulando-se a opinião pública) por 
parte da imprensa, pelo Poder e pela elite, dis-
seminando-se amiúde a ideia de que seria – este 
endurecimento – uma solução eficiente (esta é 
a mais exata e significativa palavra) para o pro-
blema. Esta verdadeira fraude causa na popula-

ção, naturalmente, um desejo de que ainda mais 
gente seja presa, pois assim as coisas finalmente 
podem melhorar, ainda que mal se tenha dinhei-
ro para comer, para vestir, para morar, para se 
divertir...

Neste sentido, parte da mídia exerce um 
papel fundamental para deseducar e criar um 
clima de que haveria uma absoluta impossibili-
dade de se viver em um mundo no qual não se 
puna sempre e, se possível, para sempre; afinal, 
“são os meios de comunicação que determinam 
os temas e os põem sobre a mesa de discussão.” 
(NOELLE-NEUMANN, 2017, p. 212)1 Sendo assim, 
a tendência é que os projetos de lei que tramitam 
e, eventualmente, sejam sancionados e promul-
gadas sejam as leis, tratem de inovar a legisla-
ção criminal sempre no sentido da restrição das 
regras garantidoras do devido processo legal e, 
em igual passo, para incrementar as normas do 
direito penal sancionador, quase como se fora 
uma disrupção na evolução da(s) humanidade(s).

Nada obstante esta realidade, a nova lei, in-
discutivelmente, trouxe alguns (poucos) avanços 
na legislação processual penal, especialmente a 
criação do Juiz das Garantias, cuja efetiva imple-
mentação foi suspensa pelo Ministro Luiz Fux, 
ao conceder liminar em Ação Direta de Incons-
titucionalidade.

Também a mim me pareceu importante 
o expresso reconhecimento (já muito claro na 
Constituição) de que o nosso processo penal 
tem uma estrutura acusatória, vedando-se ao 

1É o que os norte-americanos chamam de agenda-setting 
function, ou função de agendamento.
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Juiz a iniciativa na fase de investigação e a sua 
substituição da atuação probatória do órgão de 
acusação.

Faço, também, uma especial referência ao 
reconhecimento da necessidade da cadeia de 
custódia das provas penais, evitando-se a sua 
quebra e, consequentemente, garantindo-se a 
fiabilidade da prova. Afinal, “uma das questões 
sensíveis consiste em estabelecer critérios de 
um sistema de controles epistêmicos que seja, 
por si, capaz de assegurar a ´autenticidade` de 
determinados elementos probatórios, docu-
mentos e objetos, empregados como base dos 
argumentos das partes para convencer o juiz 
acerca da existência de certos fatos penalmente 
relevantes.” (PRADO, 2019, p. 134).

Outro destaque positivo foi a explícita de-
terminação de que o Juiz conhecedor do con-
teúdo de uma prova ilícita não pode proferir a 
sentença ou o acórdão. Quanto a este novo dis-
positivo, um revés houve, e antes mesmo da en-
trada em vigor da nova lei: na referida medida 
cautelar determinou-se a suspensão da eficácia 
do respectivo artigo acrescentado ao CPP. Oxa-
lá, o plenário do STF restabeleça a eficácia da 
norma e volte a dizer a maior de todas as obvie-
dades: a imparcialidade do Juiz - que exige o seu 
afastamento imediato do processo quando teve 
conhecimento de uma prova obtida ilicitamente 
– é parte integrante de um processo penal de 
estrutura acusatória.

Deve ser referida, outrossim, a previsão 
expressa de ser nula a decisão penal (seja uma 
sentença, uma interlocutória ou um acórdão) 
carente de fundamentação, em obediência ao 
conhecido postulado constitucional, além de in-
dicar detalhadamente os elementos que devem 
conter a decisão para que se lhe considere como 
efetivamente motivada, nos termos exigidos 
constitucionalmente.

Também a colaboração premiada recebeu 
um tratamento jurídico melhor (ainda que insu-
ficiente), detalhando-se mais este meio de ob-
tenção de prova, proibindo-se a estipulação de 
cláusulas contra legem, a interferência do Juiz no 
acordo e o seu uso como fundamento para deci-
sões e sentenças.

Enfim, como se vê, houve avanços, sem 
dúvidas. Mas, é preciso atenção para, no mí-
nimo, três aspectos: em primeiro lugar, estas 
mudanças havidas pontualmente, sem que haja 
uma reforma de todo o CPP, são absolutamen-
te incapazes de alterar, efetivamente, o siste-

ma processual penal de um País. Não basta, por 
exemplo, dizer-se acusatória a estrutura do 
processo penal, mantendo-se em seguida uma 
incrível série de dispositivos que traduzem, 
de uma maneira absurda, um processo penal 
de estrutura inquisitiva. Neste aspecto, não se 
pode querer reformas, mas a reforma.

Por outro lado, antes de se mudar a lei, é 
preciso que os sujeitos do processo – e, mesmo, 
os de antes do processo e, até, os de depois – re-
formulem-se! Isso é muito, mas muito mais im-
portante, que apenas a alteração da lei (ainda mais 
quando a modificação é meramente pontual). É 
preciso que a reforma da Justiça penal seja prece-
dida de uma verdadeira mudança de paradigmas, 
não somente legais, mas, verdadeiramente, no 
modo de pensar. Não são suficientes apenas mu-
danças legislativas, mas, para além disso, é neces-
sário que haja “novas formas de intervenção que 
permitam que as pessoas mudem suas formas de 
atuar, segundo as regras do modelo adversarial. 
O novo sistema de justiça penal também deve ser 
um conjunto de práticas.” (BINDER, 2018). E práti-
ca, diria eu, exige treino, e treino pressupõe von-
tade de se aperfeiçoar. Disso resultará um autên-
tico “duelo de práticas” a ser travado entre o velho 
e o novo, entre as antigas tradições inquisitoriais 
e as novas formas de atuação, a partir de uma 
concepção acusatória do processo penal. Então, 
por óbvio, que os “operadores judiciais precisam 
ter consciência de que cada uma de suas práticas 
cotidianas tem uma enorme influência na confi-
guração do novo sistema.” A partir desse combate 
entre o velho e o novo, e após algumas dificul-
dades naturais de ajuste e adequação, adquire-se 
“um ponto de equilíbrio entre o velho e o novo.” 
(BINDER, 2018).

Em terceiro lugar, é preciso que, ao lado 
das eventuais (e até justificáveis) comemorações 
pelos avanços acima apontados, saibamos que 
as inúmeras outras alterações havidas agora na 
legislação criminal brasileira foram, sobretudo, 
uma vitória de Pirro, pois são, na verdade e no 
conjunto, um tremendo retrocesso, e de uma 
desesperança quase aviltante.

Assim, e no geral, priorizou-se o aumento 
(inútil) de penas, a criação de novos tipos penais, 
a impossibilidade (inconstitucional) de conces-
são da liberdade provisória, a possibilidade (in-
constitucional) de cumprimento imediato de 
sentença penal condenatória proferida no Júri, 
o agravamento (inconstitucional) das condições 
de cumprimento do RDD, ao lado da flexibiliza-
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ção dos requisitos para nele ser inserido, o re-
crudescimento das exigências relacionadas ao 
direito penitenciário, inclusive, a possiblidade 
(inconstitucional) do monitoramento da corres-
pondência escrita do preso, o endurecimento do 
sistema de progressão do regime prisional, a não 
observância (inconstitucional) do nemo tenetur 
se detegere, a legitimação do flagrante prepa-
rado (inadmitido pela Súmula 145 do STF), o in-
centivo (aético) ao dedurismo, com a previsão do 
tal informante do bem, aliás, expressão que traz 
consigo uma contradição em si mesma, além de 
tantas outras barbaridades!

Portanto, nada a comemorar, pois tudo 
continua, mais ou menos, como está, afinal “isso 
é a vida e, por mais engraçado que possa parecer, 
algumas pessoas se divertem pisoteando em um 
sonho; mas eu não deixo isso me abater, porque 
esse belo mundo velho continua girando.”2

2Trata-se de um trecho da canção (“That's Life”), com-
posta nos anos 60, por Dean Kay e Kelly Gordon. Os 
versos originais dizem assim: “I said that's life (that's 
life), and as funny as it may seem / Some people get 
their kicks stompin' on a dream / But I don't let it, let it 
get me down / 'Cause this fine old world, it keeps spin-
nin' around.”

REFERÊNCIAS
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Por fim, e ao contrário de nos abatermos 
com estes tempos, e com ele, que tenhamos o 
“espírito valente e guerreiro” das formigas en-
contradas por Darwin (2009, p. 47) aqui no Bra-
sil, que “rejeitavam a ideia de submissão, ainda 
quando se sentiam atacadas”.
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NO FRONT
A

Desde 23 de janeiro de 2020 está em vi-
gor (com algumas restrições1) a Lei nº. 13.964, 
de 24/12/2019, apelidada de “pacote anticrime”. 
Foram alterações significativas no conjunto da 
legislação penal pátria (Código Penal, Código 
de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Es-
tatuto do Desarmamento, Lei de Drogas, Lei de 
Interceptação Telefônica, Lei das Organizações 
Criminosas, dentre outras) que – é bem verda-
de – de há muito necessitava ser modificada, so-
bretudo com o objetivo de harmonizá-la com a 
Constituição da República de 1988 (lembremos 
que nossos principais diplomas penais – CP e 
CPP – datam, respectivamente, de 1940 e 1941, 
sendo, ambos, manifestações claras do autori-
tarismo Varguista que aqui grassava na primeira 
metade do século XX) e, também, modernizá-la, 
eliminando (ou, ao menos, reduzindo ao máxi-
mo) os traços inquisitórios do sistema processu-
al penal, para proporcionar julgamentos impar-
ciais ( juízes não contaminados), maior controle 
na colheita/produção da prova (cadeia de cus-
tódia) e, com isso, decisões bem mais condizen-
tes com as garantias fundamentais, a partir de 
um pressuposto fair play, com acusação e defesa 
ocupando posições mais equilibradas. 

Não é de hoje que a academia aponta fis-
suras na nossa legislação penal e verbaliza a ne-
cessidade urgente de adaptá-la ao projeto de-
mocrático inserido pelo sistema de garantias da 
Constituição. Vozes, infelizmente, inaudíveis, 

Por Ana Cláudia Bastos de Pinho  

Com todas as letras: o pacote anticrime e os novos 
constrangimentos hermenêuticos à prisão preventiva

bradando quase no vazio ou para si próprias, eis 
que todas as alterações pelas quais vêm passan-
do os diplomas legais em matéria penal, desde 
1988 (a começar pela emblemática Lei dos Cri-
mes Hediondos, de 1990) caminham no senti-
do diametralmente oposto, isto é, insistem na 
adoção de uma política criminal de intervenção 
máxima, com aumento de penas e amputação de 
garantias, sempre embalada pelo discurso fala-
cioso da “contenção da criminalidade”.

Com o “pacote" não foi diferente! É mais do 
mesmo. Criação de emergência (Zaffaroni) + dis-
curso de incremento punitivo + modificação le-
gislativa. Esse é ciclo! Se em 1990, o grande vilão 
foi o crime “de rua” – com o tráfico de drogas, o 
latrocínio e a extorsão mediante sequestro en-
cabeçando a lista –, em 2019 foi a corrupção que 
ocupou a cena e serviu de privilegiado material 
retórico para agudizar o discurso do “combate 
ao inimigo”, sobretudo considerando que a re-
cente alteração legislativa veio da pena solip-
sista do atual Ministro da Justiça que, reitera-
damente e sem qualquer pudor, colocou-se de 
forma clara na posição de “combatente”, quando 
ainda exercia a Magistratura, esquecendo que, 
num devido processo legal (due process of law) 
são a acusação (Ministério Público) e a defesa 
(acusado) que se digladiam. Jamais o juiz!

Todavia, apesar dos evidentes retrocessos 
na parte penal e na execução (o que já era es-
perado), não se pode negar que o “pacote anti-
crime" – mesmo contra a vontade de seu cria-
dor – avançou, e muito, no aspecto processual, 
sobretudo na nova redação dada ao art. 3º-A do 
CPP, que, de forma indelével, determina: “o pro-
cesso penal terá estrutura acusatória, vedadas 

1O Ministro LUIZ FUX, do STF, em decisão monocrática, da-
tada de 22/janeiro/20, suspendeu, por tempo indetermi-
nado, a eficácia de alguns dispositvos da Lei, sobretudo os 
que dizem respeito ao juiz de garantias, atingindo em cheio 
o núcleo acusatório da reforma.
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a iniciativa do juiz na fase de investigação e a 
substituição da atuação probatória do órgão de 
acusação” (grifos apostos).

Na sequência, o legislador trouxe a figura 
do juiz de garantias, assegurando a não conta-
minação e a imparcialidade necessárias. Infeliz-
mente, como apontado em nota de rodapé aci-
ma, os dispositivos legais referentes à estrutura 
acusatória e ao juiz de garantias tiveram – por 
decisão monocrática do Ministro do STF, Luiz 
Fux – sua eficácia suspensa, por tempo indeter-
minado. Como se diz por aí, ganhamos, mas não 
levamos…

Porém – e aqui reside o objeto dessas bre-
ves reflexões – algo ficou de fora do crivo pu-
nitivista ("esqueceram de mim”): a nova discipli-
na conferida à prisão preventiva, com os sérios 
constrangimentos hermenêuticos impostos à 
decisão. 

Como se sabe, a prisão preventiva inse-
re-se no contexto das medidas cautelares pes-
soais e, como tal, possui evidente natureza ins-
trumental, e não punitiva. Isso significa, grosso 
modo, que a prisão preventiva não é uma res-
posta ao crime (ou uma consequência dele), ra-
zão pela qual não se presta a nenhum daqueles 
objetivos atribuídos à pena de prisão, que deriva 
de uma sentença penal condenatória, tais como 
prevenir e retribuir, apenas para ficar nesses.

Sendo assim, por evidente, a prisão pre-
ventiva não pode ter os mesmos fundamentos da 
prisão-pena. Esta é aplicada a um sujeito conde-
nado; aquela, a um inocente (afinal, se sentença 
condenatória transitada em julgado ainda não 
existiu, presume-se a inocência, pois não?). Tra-
ta-se, enfim, de uma prisão processual que, num 
regime de liberdades constitucionais, demanda 
esforço para ser justificada, por representar uma 
constante ameaça ao princípio da presunção do 
estado de inocência2. 

Infelizmente, isso nunca foi observado por 
aqui, a ponto de se poder afirmar, sem equívo-
cos, que a prisão provisória é o grande nó do 
sistema carcerário, representando cerca de 40% 
das pessoas privadas de liberdade hoje no país. 

O Código de Processo Penal, coerente 
com sua inspiração autoritária, sempre admitiu 
a prisão preventiva por meio de um dispositi-
vo aberto (art.312) que deixa(va) ao alvedrio do 
juiz escolher, dentre três hipóteses (isolada ou 
cumulativamente), o fundamento da constrição. 
São elas: a garantia da ordem pública ou econô-
mica, a conveniência da instrução criminal ou a 
garantia da aplicação da lei penal. 

Não é novidade alguma que, dentre esses 
três fundamentos legais para a decretação de 
uma prisão preventiva, o que apresenta maiores 
problemas de compatibilidade constitucional é 
a famigerada “garantia da ordem pública”, exa-
tamente por não comportar limite semântico 
algum e, com isso, escancarar a porta do deci-
sionismo, na medida em que o juiz – escudado 
em palavras que, por não dizerem nada, podem 
dizer tudo – se sente autorizado a determinar 
a prisão de alguém “para garantir a credibilida-
de da justiça”, “para apaziguar a opinião pública”, 
“para evitar que o sujeito volte a delinquir”, “para 
gerar o sentimento de paz social”, e por aí vai... 
Tudo isso, de forma aleatória, sem qualquer per-
tinência ao caso posto em discussão. Uma espé-
cie de “fundamento” prêt-à-porter, que vai sen-
do enfiado nas decisões previamente prontas.

Sem qualquer receio de exagerar, a “garan-
tia de ordem pública” é o motivo mais utilizado 
nas decisões Brasil afora, pela simples razão de 
que nela cabe tudo! De A a Z. Em verdade, não 
seria nada absurdo afirmar que, sem esse co-
ringa, a prisão preventiva estaria com seus dias 
contados...

Pois bem. Com o pacote, a “garantia de 
ordem pública e econômica” permaneceu. En-
tretanto, o legislador trouxe, agora, critérios 
bastante limitativos ao juiz, a partir da exigên-
cia óbvia da fundamentação. Cabe lembrar que 
a CRFB, em seu art. 98, IX, já impõe a obriga-
toriedade de fundamentação das decisões judi-
ciais. Em tese, portanto, não seria necessário 
que lei ordinária também o fizesse. Mas, se o 
CPP passou a dizer o óbvio (que o juiz deve fun-
damentar suas decisões) é porque isso não es-
tava ocorrendo...

Ainda assim, exigir a fundamentação pode-
ria ser insuficiente se o legislador não fosse além. 
Era preciso mais! Que se dissesse – com todas 
as letras – quando NÃO se considera fundamen-
tada uma decisão. E, nesse ponto, a legislação 
avançou e criou uma série de constrangimentos 
hermenêuticos e semânticos, consistentes na 

2Ferrajoli, por exemplo, afiança, sem qualquer constrangi-
mento, que a prisão preventiva viola a presunção de ino-
cência. “(…)precisamente, quiero sostener la ilegitimidad y 
la inadmisibilidad que de ella (presunção de inocência como 
regra de tratamento ao imputado) se derivan para ese insti-
tuto, central el la experiencia procesal contemporánea, que 
es la prisión provisional del imputado antes de la condena” 
(FERRAJOLI, Luigi. Derecho Y Razón: teoría del garantismo 
penal. 4a edição. Editorial Trotta, 2000)
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vedação de: i) limitar-se à indicação, reprodução 
ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 
relação com a causa ou questão decidida; ii) em-
pregar conceitos jurídicos indeterminados, sem 
explicar o motivo  concreto de sua incidência 
no caso; iii) invocar motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão; iv) não enfren-
tar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão ado-
tada pelo julgador; v) limitar-se a invocar prece-
dente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demons-
trar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos; vi) deixar de seguir enunciado de 
súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de dis-
tinção no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento.

Como se vê das novas exigências, agora 
o juiz precisará dar concretude aos seus argu-
mentos. Afinal, sempre uma decisão é uma deci-
são de um caso, de um processo, que restringe a 
liberdade de um in-di-ví-duo. Dessa forma, de-
verá o julgador demonstrar claramente em que 
consiste a “garantia de ordem pública”, usando 
elementos do processo que justifiquem a infe-
rência, sem cair na tentação de citar Frances-
co Carrara impunemente, ou na de fazer control 
C + control V e reproduzir súmulas, ementas, 
decisões, que nada digam com o caso. Acabou 
o “oba-oba” de se determinar uma prisão com 
base em frases de efeito, termos vagos, indica-
ções abstratas, que nada têm com a concretude 
do que lhe está sendo posto.

E se a defesa arguir questões que obstem a 
cautela? Precisam todas ser rigorosamente ava-

liadas e o juiz haverá de demonstrar, por exem-
plo, por qual razão, naquele caso concreto, essa 
ou aquela argumentação trazida pelo imputado 
não possui guarida. Deverá fazer a distinção, 
para deixar de aplicar um determinado entendi-
mento jurisprudencial. Não poderá invocar mo-
tivos que, em tese, poderiam se prestar a outra 
qualquer decisão. Deverá, enfim, ter muito clara 
a concretude do caso.    

Uma vez levados a sério esses constrangi-
mentos, a tendência será uma drástica redução 
no número de decretos judiciais de prisões pre-
ventivas, dada a fragilidade (para não dizer au-
sência) de motivações hermeneuticamente con-
troladas nessa espécie de decisão. 

Será que, finalmente, chegaremos ao fim 
do vale-tudo decisório na seara da prisão pre-
ventiva? Será que, de uma vez por todas, os ju-
ízes farão uso dessa medida extrema somente 
quando clara a sua necessidade cautelar? Será 
que a concretude do caso, enfim, falará mais alto 
que a vagueza das frases feitas, para agradar a 
opinião pública? Será que, dito assim, com todas 
letras, na lei – como se gosta pelas bandas de cá 
(“tem que estar expresso na lei”) – o decisionis-
mo perderá a guerra? 

As respostas a essas inquietações somen-
te virão com o tempo. Talvez demore. Mas, uma 
coisa é certa: sem dizer com todas as letras, as 
chances da democracia seriam bem menores...
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LEI ANTICRIME E PROIBIÇÃO DE RETROCESSO:  SOBRE O AUMENTO 
DO LIMITE MÁXIMO DAS PENAS NA LEI N. 13.964/19

A Lei n. 13.964/19 alterou o caput do art. 
75 do Código Penal e ampliou o tempo de cum-
primento de pena no Brasil, estabelecendo um 
novo limite: 40 (quarenta) anos – “o tempo de 
cumprimento das penas privativas de liberda-
de não pode ser superior a 40 (quarenta) anos”. 
Conforme a redação do novo § 1º, “quando o 
agente for condenado a penas privativas de li-
berdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) 
anos, devem elas ser unificadas para atender ao 
limite máximo deste artigo.” 

Na linha de uma dogmática crítica e cri-
minologicamente orientada, a reforma deve ser 
analisada sob duas perspectivas: (a) normativa, 
se há compatibilidade da nova lei com principio-
logia constitucional e convencional que regula 
as penas; e (b) empírica, quais os efeitos concre-
tos que a reforma produzirá no sistema peniten-
ciário brasileiro. 

A Constituição, nos incisos XLV, XLVI e XLVII 
do art. 5º, fixa limites à imposição das penas em 
todas as esferas de poder. As diretrizes de pesso-
alidade (XLV), vínculo da sanção à culpabilidade, e 
de individualização (XLVI) e adequação da pena ao 
condenado, estão vinculadas ao princípio da hu-
manidade (XLVII), materializado na proibição de 
penas desumanas e cruéis, em especial as penas 
de morte e perpétua. O princípio da humanidade 
sintetiza o acúmulo histórico dos direitos funda-
mentais em matéria penal: conforme a civilização 
avança na garantia de direitos e na consciência 
dos efeitos das penas (em abstrato) e das punições 
(em concreto), o sistema penal é gradualmente 
imunizado das demandas irracionais (vingativas). 
A imunização ocorre fundamentalmente através 
da positivação de regras limitativas.

A Constituição, ao vedar as penas de mor-
te, perpétua e desumanas, estabeleceu um ho-
rizonte de regulação da forma punitiva cujas 
fronteiras não podem ser ultrapassadas, espe-
cialmente por lei ordinária. A humanidade das 
sanções, em especial da privação da liberdade, é 
aferida por dois critérios: (a) em abstrato (quan-
tidade máxima de pena); e (b) em concreto (rea-
lidade do sistema punitivo).

Em concreto, o STF reconheceu, no jul-
gamento da cautelar na ADPF 347, o estado de 
coisas inconstitucional do sistema penitenciá-

rio brasileiro. Conforme o Min. Marco Aurélio, 
“a conclusão deve ser única: no sistema prisio-
nal brasileiro, ocorre violação generalizada de 
direitos fundamentais dos presos no tocante à 
dignidade, higidez física e integridade psíquica. 
A superlotação carcerária e a precariedade das 
instalações das delegacias e presídios, mais do 
que inobservância, pelo Estado, da ordem jurídi-
ca correspondente, configuram tratamento de-
gradante, ultrajante e indigno a pessoas que se 
encontram sob custódia. As penas privativas de 
liberdade aplicadas em nossos presídios conver-
tem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos 
tornam-se ‘lixo digno do pior tratamento possí-
vel’, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à 
existência minimamente segura e salubre” (STF, 
ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ. 09.09.15). 

A Suprema Corte concluiu o que inúmeras 
entidades de direitos humanos vinham alertando 
há décadas: a total incompatibilidade do sistema 
penitenciário nacional com as regras mínimas 
de tratamento dos presos. Assim, o órgão má-
ximo do Poder Judiciário, responsável pelo con-
trole da legalidade da execução da pena, afirmou 
estar o sistema carcerário em absoluta incom-
patibilidade com as diretrizes constitucionais, 
reconhecendo uma realidade cruel e desumana. 

A decisão do STF, na qualidade de um diag-
nóstico do tempo presente, por si só, indicaria a 
irracionalidade da ampliação do prazo máximo 
da pena. Neste cenário, não parece haver ou-
tra conclusão possível à opção político-crimi-
nal materializada na Lei n.13.964/19 que não 
seja a de consolidar, formal e explicitamente, 
o sofrimento desmedido como medida punitiva 
regular, em explícita violação à humanidade das 
penas e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
III, Constituição Federal de 1988).

Mas, para além da duvidosa constitucio-
nalidade da nova redação do art. 75 do Código 
Penal em razão do efeito que produzirá em uma 
execução penal já reconhecidamente inconsti-
tucional, parece evidente que a Lei n. 13.964/19, 
no ponto, também não se sustenta em face do 
controle de convencionalidade.

O Decreto n. 678/92 reafirma o princípio 
da humanidade ao estabelecer que “ninguém 
deve ser submetido a torturas, nem a penas ou 

Por Salo de Carvalho 
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tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda 
pessoa privada da liberdade deve ser tratada 
com o respeito devido à dignidade inerente ao 
ser humano” (Artigo 5, 2). Ocorre que o Pacto de 
São José não apenas reforça a cadeia principio-
lógica de tutela da dignidade da pessoa presa, 
mas cria um importante mecanismo de controle: 
a proibição do retrocesso em matéria penal. O 
caso de referência é o da pena de morte: “não se 
pode restabelecer a pena de morte nos Estados 
que a hajam abolido” (Artigo 4, 3).

Conforme Streck (2004, p. 706), a proibi-
ção de retrocesso serve como um “piso herme-
nêutico para novas conquistas”. Significa dizer 
que os direitos e os seus mecanismos de tutela, 
em decorrência da sua dimensão histórica, de-
vem ser preservados contra influxos irracionais 
promovidos por projetos políticos contingentes. 
O Pacto de São José, ao proibir a reinstituciona-
lização da pena de morte, estabelece um princí-
pio geral que não pode ser interpretado de forma 
restritiva, ou seja, exclusivamente em relação à 
pena capital. A proibição da pena de morte, as-
sim como da prisão perpétua e das penas cruéis, 
constitui um acúmulo histórico positivo que não 
pode estar submetido às variáveis da política. Os 
direitos e garantias individuais devem estar blin-
dados, inclusive dos consensos episódicos, por-
que não podem ser suprimidos, sequer por uma 
eventual unanimidade política1. 

No caso específico do art. 75 do Código Pe-
nal, o prazo de 30 anos de prisão consolidou-se, 
no direito brasileiro, como uma garantia contra 
a desumanidade das punições, ou seja, contra a 
forma bárbara da execução das penas em concre-
to. Em um contexto no qual se declarou o estado 
de coisas inconstitucional do sistema peniten-
ciário, ou seja, se reconheceu a desumanidade 

e a crueldade de um modelo prisional que viola 
abertamente a cláusula constitucional de res-
peito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX, 
Constituição Federal de 1988), aumentar o tem-
po de cumprimento representa um retrocesso na 
proteção dos direitos fundamentais dos presos, 
motivo pelo qual, no ponto específico, a Lei Anti-
crime não parece estar minimamente conforma-
da constitucional e convencionalmente.

A Lei n. 13.964/19 é um estatuto híbrido 
do ponto de vista temático (objeto), contradi-
tório em relação à sua fundamentação ideoló-
gica e dúbio em relação à sua estrutura lógica 
(dogmática). Trata-se de uma lei extremamente 
paradoxal que modifica institutos das mais dis-
tintas naturezas. Ademais, é uma lei sem iden-
tidade, pois, se no plano do direito processual 
penal inova com importantes influxos garantis-
tas, nas esferas do direito penal material e da 
execução penal densifica substancialmente a 
estrutura inquisitorial do sistema punitivo. Se a 
Lei Anticrime sintetiza a carência lógica (técni-
ca) e a promiscuidade ideológica da política cri-
minal brasileira contemporânea, em seu aspecto 
sancionador, abandona qualquer pudor humani-
tário e assume a barbárie como forma punitiva. 
Representa, em síntese, o triste quadro de uma 
miserabilidade ética posta em forma política. 
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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: UMA NOVIDADE CANSADA

Quando essas mudanças acontecem, as 
que costumeiramente são denominadas de re-
formas parciais do CPP e legislação extravagan-
te, os questionamentos que logo despontam no 
cenário acadêmico se referem à conformidade 
constitucional dos novos dispositivos e se estes 
conseguirão realizar a promessa de estrutura 
acusatória que se  deseja para o processo penal 
brasileiro (art. 3-A). Por isso, é imaginável que a 
Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) terá seu 
período de águas revoltas no mar doutrinário e 
jurisprudencial em que está mergulhada a her-
menêutica processual penal. Quanto a essa lei, a 
primeira burla à promessa constitucionalizante 
do processo penal contou com o protagonismo 
do Supremo Tribunal Federal, que, com a deci-
são do Ministro Luiz Fux, garantiu por tempo 
indeterminado a inaplicabilidade do Juiz de Ga-
rantias (ADI 6298 MC/DF). Garantiu que a fun-
damentalidade constitucional e a legalidade da 
investigação preliminar não precisam ser garan-
tidas. Para o Ministro, ao que parece, está bom 
do jeito que está!

Diante dessa nova miscelânea de altera-
ções penais e processuais penais, interessa-nos 
lançar algumas observações sobre o que ficou 
estabelecido como acordo de não persecução 
penal (art. 28-A). Duas perguntas se apresentam: 
a) esse acordo atende à urgência de adequação 
do processo penal ao sistema acusatório? b) qual 
a diretriz político-criminal que pode ser extra-
ída desse dispositivo? Contentamo-nos com  
esse duplo interrogativo. O artigo em si é autoe-
xplicativo quanto aos pressupostos, requisitos e 
condições do acordo de não persecução penal. 

Respeitadas as especificidades do proces-
so penal, o acordo não persecutório pode ser 
compreendido dentro do espaço conceitual cha-
mado de promessa de não processar (pactum de 
non petendo), que é um compromisso negocial, 
firmado entre duas partes, no sentido de não 
postular, de não deduzir perante o Poder Judici-
ário determinada pretensão se respeitadas cer-
tas condições. A Lei n. 13.964/2019 previu tam-
bém o acordo de não persecução cível no âmbito 
da improbidade administrativa (c.f art. 17,§1º, da 
Lei n. 8429/1992)

Porém, essa convencionalidade no proces-
so penal, diferente do que o nomen juris sugere, 

nasce híbrida, de interligação do Direito Penal 
com o Direito Processual Penal. No acordo de 
não persecução penal, que conta com tratativas 
estabelecidas entre o Ministério Público e o in-
vestigado, misturam-se negociações referentes 
à pretensão acusatória e à pretensão punitiva. 
É, portanto, um negócio jurídico processual e 
penal. Negócio feito para punir, e não somen-
te para evitar a existência de um novo processo 
sobre um fato aparentemente delitivo. Algumas 
condicionantes do acordo de não persecução  - 
prestações pecuniárias e de serviços à comuni-
dade – são, na realidade, sanções penais restri-
tivas de direitos. 

Sugestão para ler o novo art. 28-A é perce-
ber que o acordo de não persecução penal é uma 
persecução penal  “ultrasumaríssima”, apresenta 
um novo procedimento penal, concebido para 
punir aqueles que praticam infrações com pena 
mínima inferior a 04 anos, cometidas sem gra-
ve ameaça e violência. Essa pressa procedimen-
tal tem um preço a cobrar, e mais uma vez esse 
alto valor punitivo sacrifica a estrutura acusató-
ria e as vidas, já lívidas e desesperançosas, dos 
alcançados pelo sistema de justiça criminal: os 
negros e negras de sempre, os outsiders raciais. 
Não é que o consenso no processo penal, sim-
plesmente por existir, desnatura a proposta de 
acusatoriedade processual. A abreviação de pro-
cedimentos penais é uma realidade na América 
Latina (Chile, entre outros), reflexo de mais uma 
expansão do poderio estadunidense: a exporta-
ção do plea bargaining para o mundo. A ques-
tão é pensar como se dará esse consenso, como 
torná-lo menos ofensivo a um valor constitucio-
nal, e político-criminal também, de se realizar o 
devido processo penal com dilação probatória, 
contraditório e ampla defesa. 

O acordo de não persecução penal usa do 
antigo truque de mágica que ainda convence 
uma multidão de supostos ingênuos sobre a 
existência da verdade absoluta no processo pe-
nal e a desnecessidade de produção probatória. 
É a confissão formal e circunstanciada de ter 
praticado uma infração penal que autoriza essa 
forma de acordo. A antiga tática inquisitorial 
permanece ativa e centralizará a resolução de 
casos penais de média ofensividade. Nesse par-
ticular, alguns pontos merecem ser avaliados. 

Por Saulo Mattos
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Não há relação de interdependência entre 
o ato de não denunciar e o ato de confessar. Para 
evitar uma persecução penal ou mesmo suspen-
dê-la, a confissão é irrelevante. O sistema pro-
cessual penal brasileiro conta com a suspensão 
condicional do processo para os casos de menor 
potencial ofensivo, porém sem exigir a confis-
são, ato processual que se enquadra no âmbito 
da produção probatória e determinação dos fa-
tos do processo. A própria transação penal, com 
condicionantes sancionatórias semelhantes às 
do acordo de não persecução penal, dispensa 
qualquer formalização de confissão, embora, 
na prática, muitos autuados saiam das audiên-
cias preliminares com a sensação de culpados, 
porque, ao final, cumprirão um sancionamento 
previsto em lei.

A confissão é expediente probatório de 
baixíssimo valor epistêmico. Longe do conto de 
fadas normativo (art. 197 do CPP), não é confron-
tada com as demais provas do processo. Parado-
xalmente, a cultura judiciária,  de tradição inqui-
sitória, empresta à confissão o valor de máxima 
obtenção da verdade, esquece-se de questionar 
como foi obtida essa confissão. Nos casos de 
acordos punitivos, isso se mostra evidente por 
não haver chances para o uso de outras provas, 
seja para refutar ou confirmar a informação tra-
zida na confissão.

Ainda que se proíba o uso da confissão, ob-
tida no acordo de persecução penal, como meio 
de prova em processos criminais que resultem 
de oferecimento de denúncias por descumpri-
mento desse tipo de acordo, cabe-nos pergun-
tar: como garantir que o juiz da instrução apre-
cie racionalmente as provas dos autos quando já 
se sabe que naquele caso houve descumprimen-
to de acordo de não persecução penal e o inves-
tigado à época confessou? A contaminação in-
quisitória acontecerá, porque psicologicamente 
o magistrado, apesar de não usar na sentença a 
confissão,  estará ciente de que ali alguém con-
fessou, e confessou com a chancela de um Juiz 
de Garantias. E a confissão, na semântica pro-

cessualística neoinquisitorial, remete à verdade 
absoluta. Um sistema processual penal que esti-
mula a confissão em larga escala para a forma-
ção de consensos punitivos não pode ser adjeti-
vado de acusatório.

Mesmo com a previsão de não homolo-
gação do acordo de não-persecução penal pelo 
juiz, hipótese que será rara de acontecer, à se-
melhança do que se dá com as transações pe-
nais, que são homologadas indistintamente e 
com autuados desassistidos pela defesa, o que 
se visualiza  é que o Ministério Público, nos pro-
cedimentos de acordo de não persecução penal, 
passa a ser um gestor político-criminal do pro-
cesso. Caberá a ele indicar se o acordo atende às 
finalidades de prevenção e reprovação atribuí-
veis à pena, as quais já são abertamente critica-
das pela dogmática penal contemporânea, esti-
pular, segundo sua noção de proporcionalidade, 
outras condições que entenda pertinentes, e 
indicar quais bens podem ser renunciados pelo 
investigado, como se fosse um aplicador do art. 
91 do Código Penal. 

Enfim, os pontos de partida de celebração 
de acordo de não persecução penal  mostram 
como, desde uma matriz normativa, esse tipo de 
acordo aponta para o descompasso nos passos a 
serem dados a uma concepção de processo pe-
nal consensual que possa ser chamado de devi-
do processo penal. 

Entregar a uma só instituição poderes 
performativos de acusação e punição não faz 
reluzir o brilho dignificante que se espera de 
um processo penal democrático. O acordo de 
não persecução penal, antes regulado pela re-
solução n. 181/2017 do CNMP, é uma novidade 
cansada, continua a utilizar o velho expediente 
de obtenção de soluções rápidas para o proces-
so penal: a confissão. O neoinquisitorialismo 
continua a guiar as reformas processuais pe-
nais parciais, agora com as vestes de um auto-
ritarismo consensual no processo penal.  “Não 
me iludo. Tudo permanecerá do jeito que tem 
sido (...)” (Gilberto Gil). 
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O PACOTE ANTICRIME E A PRISÃO AUTOMÁTICA
NOS PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

A recente aprovação do Pacote Anticrime 
através da Lei n. 13.964/2019 trouxe mais uma 
vez a discussão quanto à possibilidade de exe-
cução provisória da pena, desta vez, em relação 
às condenações oriundas de julgamentos do Tri-
bunal do Júri em que a pena fixada seja igual ou 
superior a 15 anos de reclusão, casos em que a 
prisão será automática e obrigatória, na forma 
do disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Pro-
cesso Penal.

Dentre as várias pontuações que merecem 
ser feitas sobre o tema, é estarrecedora a onda 
sem fim de recrudescimento penal na qual está 
imerso o Poder Legislativo, que ignora reitera-
damente declarações de inconstitucionalidade 
já feitas pelo Supremo Tribunal Federal, chama-
do, não raras vezes, a reavaliar questões há mui-
to pacificadas, tendo em vista promulgação de 
leis que contrariam entendimentos já adotados 
por aquele tribunal.

Se é bem verdade que, em 2016, o STF, por 
ocasião da Operação Lava Jato, acabou por re-
troceder entendimento consolidado para per-
mitir a execução provisória das penas nos ca-
sos de condenações confirmadas em segunda 
instância, não se pode ignorar que, mais recen-
temente, o mesmo tribunal voltou ao entendi-
mento anterior, para reconhecer a inconstitu-
cionalidade da prisão antecipada, sob pena de 
violação a valores fundamentais que sustentam 
o texto constitucional.

E ainda que não o tivesse feito. Para além do 
obstáculo que representa a presunção de inocên-
cia enquanto cláusula pétrea, não se olvida que 
o Tribunal do Júri, ainda que órgão colegiado, é 
tribunal de primeira instância, de forma que a 
execução antecipada autorizada a partir de 2016 
- e cujo entendimento já foi modificado - nunca 
chegou a atingir as decisões do tribunal popular.

E não é só. A previsão de prisão automática 
nas condenações descritas no dispositivo aqui 
analisado ignora o caráter excepcional das pri-
sões cautelares e pressupõe que a soberania dos 
veredictos possa ser entendida não como inte-
grante do rol de direitos e garantias em favor 
dos acusados, mas, sim, como instituto capaz 
de fundamentar decretação de prisão contra os 
mesmos, o que, por si só, evidencia o completo 

desconhecimento do legislador quanto à natu-
reza dos direitos e garantias previstas na Cons-
tituição Federal, esteio do Estado Democrático 
de Direito e das liberdades individuais. 

A soberania dos veredictos, além de repre-
sentar garantia do próprio cidadão em relação ao 
poder punitivo do Estado, presta-se a salvaguar-
dar a independência dos jurados, não sendo, en-
tretanto, absoluta, inclusive porque as decisões 
do Tribunal do Júri podem ser modificadas para 
reconhecer nulidades processuais, proceder ao 
reajuste de penas aplicadas ou determinar a re-
alização de nova sessão de julgamento nos casos 
em que a decisão for manifestamente contrária 
à prova dos autos.1 

Não fosse o bastante, a inovação, além de 
violar a presunção de inocência por meio do des-
virtuamento da soberania dos veredictos, sendo, 
portanto, inconstitucional, conforme já reconhe-
cido anteriormente pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, viola ainda o próprio §2º do art. 313 do Códi-
go de Processo Penal, curiosamente introduzido 
pela mesma lei que implementou a execução an-
tecipada da pena nas condenações do Tribunal 
do Júri, tudo a revelar a criação de um Processo 
Penal Frankenstein já denunciado pelo Boletim 
Trincheira Democrática ainda em 2019.

E o que dizer dos critérios adotados para 
que as condenações a penas iguais ou superio-
res a 15 anos autorizem a prisão automática e as 
condenações inferiores a tal patamar tornem as 
prisões facultativas? De onde pretende o legis-
lador extrair análise de culpabilidade e qual a ra-
cionalidade do critério adotado? Não há.

A inquietante reinserção de hipótese de 
prisão automática reflete o sinistro cenário de 
declínio dos direitos e garantias individuais, 
expondo não só o desconhecimento do legis-
lador quanto ao que representa o Estado De-
mocrático de Direito, como também quanto à 
própria origem e fundamento do Tribunal do 
Júri, pensado e respeitado enquanto proteção 
do cidadão em face do poder punitivo opressivo 
do Estado e hoje utilizado contra esse mesmo 
cidadão em favor do Estado opressor.

Por Diana Furtado Caldas

1Nesse sentido, aliás, já se manifestaram os ministros Gilmar 
Mendes e Celso de Melo, respectivamente, no julgamento 
dos HCs 176.229/MG e 174.759/CE.
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CAPTAÇÃO AMBIENTAL NA LEI 13.964/2019

A Lei 13.964/19, designada por pacote an-
ticrime, promoveu, por seu art. 7º, alterações na 
Lei 9.296/96, introduzindo os artigos 8-A e 10-
A, que detalham o procedimento para captação 
ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos 
ou acústicos para os fins de investigação ou ins-
trução criminal.  

Este meio de investigação e instrução, 
instrumentalizado por meio de medida caute-
lar prévia ou incidental, foi previsto inicialmen-
te pela Lei 9.034/95, com a redação conferida 
pela Lei 10.217/01.  Voltava-se, a princípio, para 
a obtenção de prova de ilícitos praticados por 
organizações criminosas. Na mesma diretriz, o 
procedimento foi previsto no art. 3º, II, da Lei 
12.850/13, alcançando, ainda, as organizações 
terroristas. 

O regramento desse meio de obtenção de 
prova para elucidação de crimes praticados à 
sorrelfa ou com intrincada forma de coordena-
ção e execução foi agora adequadamente inseri-
do na lei que já disciplinava as interceptações e 
comunicações telefônicas, deixando no passado 
qualquer dúvida quanto à possibilidade de sua 
utilização a um espectro mais amplo de crimes.

As circunstâncias nas quais a captação é 
feita e o meio pelo qual a comunicação é trans-
mitida são a base adotada tradicionalmente pela 
doutrina para categorizá-las. A tipologia que se 
sedimentou na prática judiciária é aquela apre-
sentada por Luiz Flávio Gomes. O autor define: 
(i) interceptação telefônica em sentido estrito 
– aquela realizada por terceiro sem o conheci-
mento de qualquer dos interlocutores; (ii) es-
cuta telefônica – aquela também realizada por 
terceiro, porém com o conhecimento de um 
dos interlocutores; (iii) gravação telefônica ou 
gravação clandestina – realizada por um dos in-
terlocutores, sem o conhecimento do outro. A 
classificação quanto à interceptação, escuta e 
gravação ambientais seguem a mesma raciona-
lidade, conforme a captação (gênero) seja feita 
por terceiro sem ou com o conhecimento de um 
dos interlocutores, ou pelo próprio interlocutor 
de forma clandestina, respectivamente. (GO-
MES; MACIEL, 2013, p. 24-25)

A Constituição Federal estabelece a pro-
teção da privacidade e intimidade por diversos 
meios, entre eles a inviolabilidade do sigilo das 

comunicações telegráficas, de dados e das co-
municações telefônicas, na forma do artigo 5º, 
XII. Alguns autores afirmam que apenas as in-
terceptações telefônicas estariam enquadradas 
na disciplina do inciso XII do artigo 5º da Cons-
tituição Federal.1

O artigo 8-A, caput, adotou genericamente 
a expressão captação ambiental. A Lei 13.964/19 
é fruto da compilação de três projetos apresen-
tados inicialmente na Câmara dos Deputados 
(PL 10.372/18, PL 10.37318 e PL 882/19). O texto 
sancionado decorre do que foi condensado no 
parecer substitutivo do PL 10.372/18. O texto 
base sobre a captação ambiental constava no PL 
882/19, de iniciativa do Poder Executivo, como 
alteração da Lei 12.850/13. 

Na redação final, a questão foi inserida 
na Lei 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, 
parte final do artigo 5º da Constituição Federal. 
Parece, assim, inequívoca a compreensão do le-
gislador sobre a sede constitucional do direito e 
garantia fundamental que é flexibilizado e ten-
sionado por esse meio de obtenção de prova. 

É importante observar que essa medida 
representa invasão em grau mais amplo e pro-
fundo no espectro de direitos protegidos, pois, 
eventualmente, tangencia, também, a garantia 
constitucional da inviolabilidade domiciliar. 

Nesse sentido, andou bem o legislador ao 
fixar padrões mais severos para o deferimento 
da medida do que aqueles estabelecidos para a 
interceptação telefônica. De acordo os incisos I 
e II do art. 8-A, a medida só pode ser deferida 
se não puder ser feita por “outros meios dispo-
níveis e igualmente eficazes” e para esclareci-
mento de crimes com pena máxima superior a 
4 anos. A expressão “igualmente eficazes”, não 
contida no art. 3º da mesma lei, abre flanco para 
que o exame em concreto seja mais acurado. Ao 
mesmo tempo, impõe aos requerentes especial 
ônus argumentativo quanto ao requisito neces-
sidade, que terá que ser igualmente abordado na 
decisão judicial.  O limite de pena também sina-

Por Adriana Cruz

1Confira-se a abordagem condensada da controvérsia em 
SOUZA, Renee; SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. 
Projeto de Lei “Anticrime, Escuta Ambiental e as Alterações 
na Lei 12.850/2013 (Organizações Criminosas). In: CUNHA, 
Rogério Sanches; SOUZA, Renee; SUXBERGER, Antonio 
Henrique Graciano (Org). Projeto de Lei Anticrime. 
Salvador: JusPODIVM, 2019. p. 85-112
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2Acerca da controvérsia sobre a aplicabilidade da reserva 
de jurisdição sobre a medida cf. LIMA, Renato Brasileiro de. 
Legislação Especial Comentada: volume único. 7.ed. ver.
atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 201p. 440-442

liza maior rigor quanto ao âmbito de incidência 
da medida.

A captação ambiental pode referir-se a si-
nais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. De 
forma geral, a doutrina aborda o tema exclusiva-
mente no que se refere à obtenção de conversas 
ou imagens. Uma questão que fica em aberto, e 
que deveria merecer maior atenção e reflexão 
em futuro próximo, diz respeito ao regime apli-
cável ao monitoramento de movimentação e lo-
calização por meio de sinais eletromagnéticos. É 
corrente a utilização dos sinais das estações rá-
dio base (ERB’s) para localização em tempo real 
de pessoas ou rastreamento do histórico de sua 
movimentação. Há, inclusive, previsão expressa 
sobre o fornecimento desses dados pelas em-
presas de telefonia no art. 13-B, caput e § 1º, do 
Código de Processo Penal2. 

Na hipótese de o monitoramento se rea-
lizar a partir de dispositivo eletrônico instalado 
pelos próprios órgãos de investigação para fins 
de captar informações em espaços reservados 
nos quais o monitorado ingresse, o regime da 
nova lei parece ser aplicável. Se, por um lado, o 
deslocamento no espaço público é passível de 
observação a olho nu, informações, ainda que 
parciais, sobre o que se passa em uma casa a 
partir de sinais oriundos de seu interior, com o 
uso de tecnologia, configura vigilância eletrôni-
ca. Sobre esse aspecto, a doutrina desenvolvida 
pela Suprema Corte dos Estados Unidos acerca 
da chamada eletronic surveillance pode ser um 
parâmetro útil para interpretação da lei, pois 
dialoga de maneira convergente com nosso sis-
tema constitucional. Anoto, especificamente, 
os precedentes Katz v. U.S. (1967) e Kyllo v. U.S. 
(2001). No primeiro, foi estabelecida a noção da 
razoável expectativa de privacidade, segundo a 
qual, em tradução livre, “alguém tem a legítima 
expectativa de privacidade se honesta e genui-
namente acredita que o local sob vigilância é 
privado, ou se uma pessoa razoável, em circuns-
tâncias similares, acreditaria que o local é priva-
do”. No segundo a análise da Corte se voltou para 
a invasão virtual da residência do investigado 
pela captação de sinais térmicos, considerando-
-a ilegal, pela ausência de autorização judicial.

Há previsão de aplicação subsidiária das 
regras relativas à interceptação telefônica e te-

lemática à captação, conforme expresso no § 
5º, do art. 8-A. Nesse passo, inovações tecno-
lógicas que permitam a captação ambiental por 
sinais outros que não aqueles expressamente 
relacionados poderiam ser admitidos, em razão 
da abertura contida em seu art. 1º (de qualquer 
natureza).

O material captado destina-se à produção 
de prova para a investigação e instrução crimi-
nal, o que impede a utilização originária desse 
meio para processos cíveis ou administrativos. 
Sem embargo, a jurisprudência é pacífica quan-
to à possibilidade de compartilhamento ou em-
préstimo de prova para processos de outra na-
tureza, como se vê do Inq-QO 2424 e Pet. Nº 
3683-2/MG-QO, ambos da relatoria do Ministro 
Cezar Peluso.

No que se refere aos legitimados a requerer 
a medida, o art. 8-A caput exclui a possibilidade 
de atuação judicial de ofício, em confluência com 
a racionalidade da Lei 13.964/19, que confere 
precedência ao sistema acusatório em vários de 
seus dispositivos. Há previsão para a autoridade 
policial requerer a medida. O tópico remete ao 
debate sobre a capacidade postulatória dos De-
legados de Polícia, que foi em certo grau enfren-
tada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da 
ADI nº 5508. A racionalidade desse julgado que 
reconheceu a legitimidade da autoridade policial 
para celebrar acordos de colaboração premiada 
parece ter sido absorvida pela lei.

No que se refere ao procedimento, mere-
ce destaque que o §3º do art. 8º prevê simetri-
camente com a interceptação, o prazo máximo 
de quinze dias para cada período, mas afastou 
as dúvidas sobre a possibilidade de renovação 
sucessiva que o texto do art. 5º da lei suscitou 
à época de sua edição. Houve, no ponto, incor-
poração legal do entendimento consolidado do 
Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

Sob o aspecto material, o art. 10-A tipifica 
a conduta de quem realiza a captação ambiental 
de que trata o art. 8-A, caput, sem autorização 
judicial, quando esta for exigida. O tipo base 
contém elemento normativo composto pela ex-
pressão “sem autorização judicial, quando esta 
for exigida”. Disso extraio que a adequação típi-
ca pressupõe ausência de decisão judicial e não 
abarca as situações nas quais a captação ocor-
reu por decisão judicial posteriormente rever-
tida. A exclusão da prova, assim, não se amolda 
à exigência legal. Além disso, a expressão final 
“quando esta for exigida”, afasta a tipicidade 
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das captações lícitas que não estejam sujeitas à 
reserva de jurisdição, bem como aquelas feitas 
em locais públicos sem expectativa razoável de 
privacidade. Há no tipo, também, a descrição 
de um especial fim de agir (para fins de investi-
gação ou instrução criminal), o que pode trazer 
dificuldades adicionais para a proteção da inti-
midade em determinadas circunstâncias.

O §1º do art. 10-A também incorpora a 
compreensão do Supremo Tribunal Federal 
sobre o tema ao afirmar não haver crime se a 
captação for realizada por um dos interlocu-
tores, preservando de qualquer consequência 
sancionatória aquele que realiza a chamada gra-
vação sub-reptícia. Parece tecnicamente mais 
acertada a compreensão do dispositivo como 
uma norma explicativa e não como uma causa 
de exclusão de ilicitude, na medida em que as 
justificantes pressupõem uma conduta ilícita e 
excepcionalmente permitida, o que não se veri-
fica na hipótese. A figura se caracterizaria como 
justificante se, como regra, a captação por um 
dos interlocutores fosse ilícita e a lei apontasse 
situações que justificassem a conduta, tornan-
do-a lícita pontualmente.

O §2º contempla causa especial de aumen-
to de pena dirigida ao funcionário público que 
descumprir determinação das investigações que 
envolvam a captação ambiental ou revelar o con-
teúdo das gravações enquanto mantido o sigilo. 
Há, nessa hipótese, a exigência de uma especial 
condição do sujeito ativo. 

O tipo do art. 10-A, caput, é de subjetivida-
de única, enquanto a previsão do §2º contempla 
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hipótese de subjetividade dupla, visto que afeta 
além da pessoa que teve sua intimidade violada, 
o interesse do Estado na boa administração da 
justiça. 

A nova lei tem a clara pretensão de mini-
mizar dúvidas e dificuldades de aplicação que 
redundaram em diversos embates no Poder Ju-
diciário à época da regulamentação das inter-
ceptações telefônicas. Sem prejuízo de futuros 
aperfeiçoamentos, é bem-vinda a regulamenta-
ção mais detalhada da captação ambiental, que 
propiciará maior segurança e eficiência dos ór-
gãos de persecução e, ao mesmo tempo, hori-
zonte normativo mais firme para a proteção dos 
direitos e garantias fundamentais previstos no 
texto constitucional.
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NOVAS TRINCHEIRAS

Utilizar o recrudescimento de normas pe-
nais para oferecer uma resposta à sensação de 
insegurança pública vivenciada pela sociedade é 
uma prática comum entre governos populistas. 
Serve a todos os espectros políticos; da direita à 
esquerda, passando pelo centro. Forte é a cren-
ça de que leis mais rigorosas são instrumentos 
capazes de combater condutas criminalizadas, 
como se fosse possível, com um passe de má-
gica, solucionar problemas complexos. Apesar 
do que nos ensinam os exemplos históricos, é 
sempre mais fácil apostar em mitos do que as-
sumir responsabilidades e enfrentar problemas 
estruturais.

O denominado “pacote anticrime”, típi-
co exemplar de um Direito Penal Simbólico, foi 
propagandeado com a promessa de acabar com 
a impunidade no Brasil. Caso tivesse sido apro-
vado em sua integralidade, a única coisa que 
acabaria seria a chance de evitarmos retroces-
sos ainda maiores no âmbito dos direitos e ga-
rantias individuais. Aquela proposição legislativa 
consolidou a certeza de que, durante este (des)
governo, questões fundamentais serão, mais 
uma vez, escanteadas para dar lugar à velha for-
ma de fazer política (criminal).

A aguerrida atuação de setores progres-
sistas da sociedade – somado, é verdade, ao 
oportunismo e à conveniência dos poderosos 
de plantão – causou uma significativa derrota ao 
projeto do Ministro da Justiça e Segurança Pú-
blica, mentor intelectual do pacote. 

É certo que o trabalho de resistência não 
foi suficiente para impedir a aprovação de cer-
tas medidas draconianas, como, por exemplo, 
o aumento para 40 anos do tempo máximo de 
cumprimento da pena, a ampliação do rol de 
crimes hediondos e o aumento da pena para os 
crimes de roubo. Conseguiu, porém, extirpar 
graves prejuízos contra liberdades fundamentais 
– como as propostas da excludente de ilicitude, 
da prisão pós-condenação em segunda instân-
cia e do plea bargain –, além de incluir no texto 
sancionado avanços importantes, sobretudo no 
âmbito do direito processual penal. 

Se é verdade que o simples endurecimento 
de leis penais e a relativização de garantias pro-
cessuais não resolvem o fardo da violência e da 
corrupção, também é verdade que a mera posi-

tivação de normas limitadoras e balizadoras do 
poder punitivo do Estado não são consolidadas 
do dia para a noite. Avanços como o juiz das ga-
rantias, a previsão legal da estrutura acusatória 
no processo penal, a positivação da audiência de 
custódia e os limites à decretação da prisão pre-
ventiva, só para citar alguns exemplos, não le-
vam, de maneira instantânea, à desejada supera-
ção do paradigma inquisitorial vigente. A prova 
disso é a decisão monocrática do Ministro Fux 
que suspendeu indefinidamente os artigos que 
conferiam uma roupagem acusatória ao Código 
de Processo Penal de inspiração fascista. 

Diante de um juiz que inquire testemunhas 
ou que, de qualquer outra maneira, age em bus-
ca de provas, deve haver uma veemente e altiva 
insurgência. Ao determinar a produção de prova 
sem a necessária provocação da parte ou ao fa-
zer qualquer pergunta à testemunha, o magis-
trado está praticando ato diverso daquele que 
lhe é outorgado pelo sistema processual. Afinal, 
quando o juiz pergunta ou vai atrás da prova, ele 
não está decidindo; está excedendo o poder a si 
conferido. 

A suspensão da vigência do art. 3º-A do CPP 
está longe de encerrar uma batalha, pois não é de 
hoje a tentativa de positivar na legislação infra-
constitucional a estrutura acusatória preconiza-
da pela Carta Política. Ainda que este abjeto ato 
de “sabotagem inquisitorial” tenha sido levado a 
cabo, vindo de onde menos se esperava, o mo-
mento é de defender posição e resistir. 

Dado o contexto político em que foi apro-
vada, realmente surpreende que dela se possa 
extrair algo de positivo. Além do art. 3º-A do 
CPP e seu mérito de afastar em definitivo o 
juiz da gestão da prova, é promissor o estabe-
lecimento do conceito de decisão judicial não 
fundamentada e, portanto, inconstitucional. O 
caráter republicano da previsão do art. 315, § 
2º, do CPP, confere um alento a quem se depara 
cotidianamente com verdadeiras ordens arbi-
trárias, pois escoradas, por exemplo, na mera 
reprodução de textos normativos, sem a expli-
cação de sua relação com o caso concreto; ou 
em motivações genéricas que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão; ou, ainda, de-
cisões que não se desincumbem do ônus de en-
frentar todos os argumentos deduzidos no pro-

Por Murillo Bahia Menezes
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cesso capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
escolhida pelo julgador. 

São várias as repercussões do texto apro-
vado, o que demandará ainda muito estudo e 
análise. Há apenas a certeza de que, diante de 
tantas inseguranças, está aberto o campo de 
disputa pela sua interpretação e aplicação cons-
titucionalmente adequada. 

É preciso firmar, neste cenário, uma pos-
tura ativa de luta contra os retrocessos trazidos 

MURILLO BAHIA MENEZES

Especialista em Direito Penal e Processual Penal. Defensor Público Estadual.

pela Lei n. 13.964/19, mas também é necessário 
estar atento às novas trincheiras de combate. 
A partir delas será possível enfrentar as per-
sistentes práticas inquisitórias e autoritárias 
verificadas no processo penal brasileiro. Para 
cada defensor, público ou privado, a afirmação 
diária das posições conquistadas será, portanto, 
um dever fundante de seu mister. 
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AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA E A SENTENÇA
DE MORTE DAS PESSOAS NEGRAS 

Dentro do compilado de artigos de lei que 
foram alterados pelo Pacote Anticrime, propos-
to pelo Ministro da Justiça Sergio Moro e apro-
vado após os devidos trâmites legais, situa-se a 
regulamentação das audiências de custódia. O 
texto é inovador, porque a realização das audi-
ências não era regulamentada no Brasil, senão 
pela recepção da Convenção Americana de Di-
reitos Humanos e o Pacto Internacional dos Di-
reitos Civis e Políticos. 

Outros mecanismos jurídicos foram utili-
zados para garantir idoneidade ao procedimen-
to, verdade seja dita, a exemplo da Resolução 
213/2015 do CNJ, que garante a apresentação de 
uma pessoa presa em flagrante ao juiz no pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas. Em que pese al-
guns projetos que visavam regulamentar as au-
diências de custódia tramitassem no Congresso, 
nunca houve movimentação para discuti-los em 
plenário. 

Assim, o Pacote Anticrime define os arti-
gos 287 e 310 do Código de Processo Penal para 
tratar do tema. O primeiro lida com a apresenta-
ção da pessoa presa a um juiz, acrescentando ao 
texto legal a expressão (até então fantasmagó-
rica para a lei brasileira) audiência de custódia. 

O art. 310 apresenta mais inovações, deta-
lhando procedimentos e obrigando o magistra-
do a adotar determinadas posturas quando de 
casos específicos. Prova dessa “imposição legal” 
é o parágrafo 2º, que determina a negativa com-
pulsória de liberdade provisória, com ou sem 
medidas cautelares para o agente que “é rein-
cidente ou que integra organização criminosa 
armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de 
uso restrito”.

Válido apontar, contudo, que a experiên-
cia de obrigatoriedade do regime fechado na 
legislação nacional não é positiva. Quando da 
publicação da Lei de Crimes Hediondos, cujo 
fundamento se assemelha ao Pacote Anticrime 
– qual seja, reduzir a criminalidade e endureci-
mento das penas - sua implementação provocou 
superlotação no cárcere e a criação das facções 
criminosas (VALOIS, 2019). 

Tem-se, hodiernamente, que a população 
encarcerada no país é majoritariamente negra, 
correspondendo a 64%, de acordo com dados 

do INFOPEN (BRASIL, 2016). As audiências de 
custódia são um mecanismo de provimento da 
legalidade, de modo que negar a liberdade pro-
visória em casos específicos nada mais é negar 
ao acusado um dos princípios mais importantes 
do processo penal: o direito à ampla defesa e ao 
contraditório. 

Afirmo com o desgaste natural de quem 
não acredita num sistema de justiça criminal 
pautado em ideais higienistas, criados por uma 
racionalidade branca e ocidental (DAVIS, 2018), 
que mesmo o que parecia positivo se mostrou 
insuficiente. No momento em que escrevo este 
texto, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal suspendeu a obrigatoriedade da realiza-
ção das audiências de custódia no prazo de 24 
horas, por meio da ADIN 6.299.

O argumento é que o parágrafo 4º do artigo 
310 (que estipula o prazo) não considera “dificul-
dades práticas locais de várias regiões do país”, 
tampouco “dificuldades logísticas decorrentes 
de operações policiais de considerável porte”. 
Ora, resguardadas as devidas vênias ao princípio 
da presunção de inocência, supõe-se, a partir da 
decisão do ministro, que a prisão ilegal pode ser 
dilatada a despeito da morosidade judiciária e da 
superlotação do sistema prisional. 

Tais considerações apontam que há um 
grande acordo nacional para a não implemen-
tação plena das audiências de custódia e que a 
vida negra tem menos valor aos olhos da Justi-
ça. Assim, sendo a prisão um mecanismo formal 
criado para a manutenção das vidas negras no 
período pós-abolição (ALEXANDER, 2017), per-
siste nos dias atuais a mesma estrutura racista 
que engendra o sofrimento negro, sendo este o 
principal motor de mantença do sistema.

Por João Pablo Trabuco

ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e 
encarceramento em massa. Tradução de Pedro Da-
voglio. São Paulo: Boitempo, 2017.  
DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. São 
Paulo: Boitempo, 2018.
VALOIS, Luís Carlos. Processo de Execução Penal e 
o estado de coisas inconstitucional. Belo Horizonte: 
Editora D’Plácido, 2019.

REFERÊNCIAS



22

Artigos

DEPEN. Levantamento nacional de informações pe-
nitenciárias (2016). Disponível em: http://depen.
gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relato-
rio_2016_22-11.pdf. Acesso em: 04/02/2020.

JOÃO PABLO TRABUCO DE OLIVEIRA

Mestrando em Direitos Fundamentais e Justiça pela Universidade Federal 
da Bahia, Membro do Grupo Núcleo de Estudos sobre Sanção Penal (NESP - 
Diretório Nacional / CNPq), Membro do Grupo Historicidade do Estado, Direito 
e Direitos Humanos: interações sociedade, comunidades tradicionais e meio 
ambiente (Diretório Nacional / CNPq), Bolsista FAPESB (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia) 2019/2020, Advogado. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/7413703346253343. E-mail: jptrabuco@gmail.com.



23

Artigos

A EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NA AÇÃO PENAL DO 
CRIME DE ESTELIONATO: SOBRE COMO OS AVANÇOS 

CHEGAM PRIMEIRO AO ANDAR DE CIMA

O Pacote “Anticrime” (Lei 13.964) foi ela-
borado a partir da retórica ideológica punitivis-
ta de que o endurecimento da legislação penal 
(majoração das penas) é o principal instrumen-
to (e o único que sai do papel!) de contenção da 
“criminalidade”. Quanto maior a pena e mais rá-
pida sua execução, menor a impunidade (efeito 
dissuasório) e, por cadeia, menos pessoas pra-
ticarão crimes. A falácia já foi cristalinamente 
desmascarada pela Criminologia Crítica. Nestas 
breves linhas não precisamos ir além.

No palco da luta parlamentar, a articulada 
oposição conseguiu, contudo, alguns avanços e 
bloqueios: a retirada da inconstitucional execu-
ção provisória da pena prevista originalmente 
no projeto, a inserção da figura do juiz de ga-
rantias ( já congelada pelo STF), uma boa regula-
mentação da cadeia de custódia e a exigência de 
representação para a ação penal nos crimes de 
estelionato (art. 171, §5º, CP).

Detenhamo-nos neste último avanço (e 
deixando claro que se trata de um verdadeiro 
avanço, para evitar o rótulo de “esquerda pu-
nitiva” sobre o argumento). De todos os crimes 
patrimoniais, a composição vitoriosa do parla-
mento elegeu o estelionato para condicionar a 
ação penal pública à representação da vítima. 
A escolha diz muito sobre o caráter seletivo e 
classista do Direito (e do Direito Penal, em es-
pecial).

A aplicação do Direito Penal oscila de 
acordo com a classe socioeconômica do autor e 
da vítima (e também seu gênero, sua cor e sua 
etnia). Nenhuma novidade. Vera Malaguti Batista 
já destacou: “o que existe então são processos de 
criminalização filtrados pelo princípio da seleti-
vidade penal, tão visível a olho nu nos sistemas 
penais do nosso país” (MALAGUTI, 2011, p.89).

No campo legislativo, o mais emblemático 
exemplo talvez seja a extinção da punibilidade 
pelo pagamento para uma vasta gama de crimes 
tributários (art. 9º, §2º da Lei 10.684). Já para os 
crimes patrimoniais, cuja clientela tradicional se 
circunscreve às camadas mais pobres da popu-
lação, o pagamento do prejuízo e a devolução do 
produto do crime constituem mero arrependi-

mento posterior. Para o crime mais grave (que 
desfalca o erário, dinheiro público pertencente 
a todos), tratamento mais benevolente. 

A exigência de representação para a de-
flagração da ação penal pública, justo no crime 
de estelionato, é o mais novo exemplo desta lei 
geral do Direito Penal, segundo a qual a seletivi-
dade em razão da classe social é fator constante 
de distinção em todos os níveis dos processos de 
criminalização. 

Poderia o parlamento ter escolhido o fur-
to, praticado em regra pelos despossuídos de-
sesperados pelas contingências da vida e que, 
como é óbvio, corresponde a ampla fatia dos 
crimes processados. Poderia ter escolhido a re-
ceptação. Mas como já é de se esperar, dentre 
os crimes patrimoniais, escolheu justo aque-
le ordinariamente praticado por pessoas com 
maior grau de instrução e certo aparato de or-
ganização.

Nenhuma novidade. Apenas uma cons-
tatação perceptível pelo frescor dos aconteci-
mentos. Marx e Engels já nos ensinaram como 
o modo de produção capitalista produz uma 
estrutura social composta por diversas classes 
em constante movimento e com interesses co-
lidentes. E o Direito é produto desta estrutura 
socialmente ordenada em classes. Logo, o pró-
prio Direito reproduz e mantém a base social 
tal como ela é (com raras exceções). Ele é um 
retrato do somatório da justaposição das bases 
sociais existentes em diversos momentos histó-
ricos. Alysson Mascaro já desenvolveu o assunto 
com maestria: “O direito, no todo de suas nor-
mas e instituições, não deve ser pensado como 
um sistema fechado (...). O direito está mergu-
lhado totalmente em estruturas e formas sociais 
(...). O direito procede diretamente de relações 
estruturais da sociedade capitalista” (MASCARO, 
2015, p. 121). 

Se o Direito reflete uma sociedade mar-
cada por uma orgânica desigualdade social, na-
tural que esta desigualdade se reflita nos me-
andros jurídicos. Estranho seria esperar que 
numa sociedade estruturada em classes o Di-
reito tratasse a todos igualmente.

Por Gustavo Livio
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Repita-se: a restrição ao poder punitivo 
estatal é sempre um avanço. Mas não podemos 
deixar de perceber, novamente, a orientação 
classista da mudança. No Direito Penal, o ramo 
jurídico mais castigado pelas distinções socioe-
conômicas, os avanços também chegam primei-
ro aos dos andares de cima.

BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à crimi-
nologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p.89.
MASCARO, Alysson. Introdução ao estudo do direito. 
6ª Ed. São Paulo. Atlas, p. 121. 
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Múltiplos Olhares

O IBCCRIM ASSUMIU UMA POSIÇÃO CEN-
TRAL DE RESISTÊNCIA AO PROJETO PRO-
POSTO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, SÉR-
GIO MORO. QUAIS AS DIFICULDADES DE 
REUNIR TANTAS INSTITUIÇÕES E DE PRO-
POR ALTERNATIVAS AO QUE VIMOS EM 
JANEIRO DE 2019?

DRA. ELEONORA RANGEL NACIF O IBCCRIM foi 
fundado como forma de resistência ao avanço do 
poder punitivo sobre o cidadão, tendo a ocor-
rência do massacre do Carandiru como evento 
que serviu de estopim para que estudiosos das 
ciências criminais percebessem a urgência em se 
unirem para tentar conter o avanço das práticas 
autoritárias e de uma verdadeira política de ex-
termínio que as agências de controle penal vêm 
implantando no Brasil há décadas. 27 anos de-
pois, o IBCCRIM se mantém como uma trinchei-
ra de resistência. Logo que anunciada a propo-
situra do “Pacote Anticrime”, assim, percebemos 
o quanto essa investida autoritária levaria a um 
agravamento inegável da situação prisional e das 
restrições às liberdades democráticas. Integra-
mos, juntamente com o IBADPP e outras mais de 
60 organizações, entre órgãos públicos, ONG’s e 
institutos de pesquisa, a campanha “Pacote An-

ticrime: uma solução fake”, que teve intensa atu-
ação legislativa, na forma de advocacy, e atuação 
perante a opinião pública, a fim de informar os 
parlamentares e o povo sobre as consequências 
de sua aprovação na forma como proposta pelo 
ministro da justiça. Também elaboramos notas 
técnicas aos parlamentares, publicações e cur-
sos temáticos especiais e artigos e entrevistas 
na imprensa. Dada a urgência do tema, a reunião 
das entidades não foi tarefa difícil. As diversas 
instituições que compõem a campanha sentiram 
a gravidade dessa investida autoritária e se dis-
puseram a colaborar na medida de suas forças. 
Assim, em conjunto, pudemos trazer aspectos 
relacionados à violência policial, ao encarcera-
mento em massa, ao racismo estrutural e outras 
mazelas de nossa democracia formal que seriam 
aprofundadas pela aprovação do pacote. A maior 
dificuldade, por certo, foi a relação com o Con-
gresso, que não dificilmente é suficientemente 
transparente. A forma de tramitação do pacote 
foi muito pouco democrática, sendo aprovado 
do afogadilho, ainda que em versão significati-
vamente menos danosa que a proposta do mi-
nistro da justiça.

O PROJETO APROVADO DIVERGE EM MUI-
TO DAQUELE PROPOSTO. EMBORA VÁRIOS 
PONTOS SIGNIFIQUEM UM AVANÇO EM 
TERMOS LEGISLATIVOS, OUTROS MATERIA-
LIZAM VERDADEIRO RETROCESSO. NA SUA 
OPINIÃO, O SALDO QUE SE COLHE É 
POSITIVO OU NEGATIVO? E POR QUÊ?

DRA. ELEONORA RANGEL NACIF O saldo é ne-
gativo, ainda que, realmente, a mobilização da 
sociedade civil organizada tenha atingido uma 
significativa redução de danos. É verdade que, 
a partir da atuação das entidades, conseguimos 
alguns avanços, como a aprovação da figura do 
“juiz de garantias”, a partir de texto elaborado 
pelo IBCCRIM e parceiros, ainda que sua vigên-
cia tenha sido suspensa por decisão equivoca-
da do Ministro Luiz Fux. Também a rejeição do 
“plea bargain” e do alargamento da legítima de-
fesa para agentes policiais foi uma vitória. Con-
tudo, há um sem-número de retrocessos que 
foram referendados pelo legislativo e que terão 
impactos enormes no agravamento do encarce-
ramento em massa. O Brasil já conta com quase 
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900 mil presos, com uma taxa de crescimento 
do encarceramento que supera em sete vezes a 
média mundial. Nesse sentido, o aumento dos 
lapsos de progressão é catastrófico. Segundo 
dados do próprio CNJ, um pedido de progres-
são de regime pode tramitar por meses sem uma 
resposta judicial. Com o aumento dos lapsos, 
é previsível que boa parte dos presos verá sua 
pena chegar ao fim sem ter direito à progressão. 
Por um cálculo matemático simples, vê-se que a 
manutenção dos índices de crescimento do en-
carceramento aliada ao aumento dos lapsos de 
progressão significará um aumento exponen-
cial da população carcerária. Há, ainda, outras 
questões muito negativas no texto aprovado, 
como a inconstitucional exigência de confissão 
circunstanciada para homologação do acor-
do de não persecução penal. Foram aprovados, 
no mais, dispositivos que aumentam as hipóte-
ses de prisão preventiva, o que é irresponsável 
quando cerca de 40% dos presos no Brasil ainda 
aguardam julgamento. Há outros pontos muito 
deletérios, como a imposição de extração com-
pulsória de material genético dos condenados, a 
insistência na criação de regimes de isolamen-
to de presos, dentre outros retrocessos. Mesmo 
com a redução de danos que foi possível, no ge-
ral, a reforma agravará a insegurança jurídica, o 
encarceramento em massa e, por consequência, 
os problemas de segurança pública no Brasil, 
fortalecendo facções prisionais e aprofundando 
o caos nas Varas Criminais e de Execução.

TEM ALGUMAS ADI’S EM CURSO E VIMOS 
QUE O IBCCRIM PEDIU HABILITAÇÃO EM 
UMA DELAS. INCLUSIVE, JÁ TEM DUAS 
DECISÕES MONOCRÁTICAS (DO MIN. 
DIAS TOFOLLI E DO MIN. LUIZ FUX). 
QUAL A ESTRATÉGIA DO IBCCRIM PERANTE 
ESSAS ADI'S?

DRA. ELEONORA RANGEL NACIF O IBCCRIM 
tradicionalmente atua, na qualidade de amicus 
curie, nas ações nos Tribunais Superiores que 
envolvam nossos princípios institucionais. Par-
ticiparemos da audiência pública já designada 
no STF sobre o “juiz de garantias”, bem como de 
futura sustentação oral, buscando que o órgão 
colegiado referende a (evidente) constituciona-
lidade do novo instituto. A par disso, é neces-
sária a provocação do Judiciário buscando a 
declaração de inconstitucionalidade de diver-
sos pontos da lei que, com efeito, violam fron-

talmente a Constituição. Como exemplo, tem-se 
a inversão dos atos processuais, com violação à 
autodefesa, criada pela exigência de confissão 
circunstanciada no acordo de não persecução 
penal. Ainda estamos em tratativas sobre isso, 
mas essa litigância estratégica, junto a órgãos 
legitimados para ação de controle concentrado 
de constitucionalidade, está em posição central 
do nosso radar atualmente..

QUAIS SÃO AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTA-
MENTO QUE O IBCCRIM ESTUDA ADOTAR 
CONTRA OS RETROCESSOS APROVADOS?

DRA. ELEONORA RANGEL NACIF A campanha 
“Pacote Anticrime: uma solução fake” continua 
ativa. Continuaremos produzindo conhecimen-
to e informando as pessoas sobre esses retro-
cessos. Haverá mais uma publicação especial 
do Boletim do IBCCRIM sobre o tema. Também 
estamos elaborando um curso crítico sobre a 
reforma. Para além disso, permaneceremos em 
atuação incisiva perante o STF nas ações de 
controle de constitucionalidade já mencionadas. 
Será importante, daqui para frente, que institu-
tos de produção científica avaliem seriamente 
os impactos da alteração legislativa, o que de-
mandará trabalho de pesquisa.

AINDA FALTA UM ANO DE GESTÃO À FREN-
TE DO IBCCRIM, QUAIS AS CONQUISTAS ATÉ 
AQUI E QUAIS OS PROJETOS PARA 2020?

DRA. ELEONORA RANGEL NACIF Foram várias 
conquistas e ainda temos muitos desafios pela 
frente. Eu poderia citar que a efetiva naciona-
lização do Instituto é um avanço. Explico: Pela 
primeira vez temos um/uma coordenador/a es-
tadual em cada unidade da federação e no Dis-
trito Federal. Também tivemos um significativo 
aumento do número de associados, algo que de-
monstra a importância do papel do IBCCRIM e 
de entidades co-irmãs como resistência dos va-
lores democráticos. Não posso deixar de obser-
var que o 25º. seminário internacional foi um su-
cesso de público e crítica, já estamos, inclusive, 
preparando o 26º. Seminário, que tradicional-
mente é realizado na última semana do mês de 
agosto. A expectativa é que o próximo seja ainda 
melhor. Temos diversos cursos encaminhados, 
e a novidade é que teremos cursos no formato 
EAD, algo novo que democratiza o acesso ao co-
nhecimento.
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1. COISA DE AMERICANO. 

“- Isso é coisa de americano!”. Foi assim 
que, há cerca de três anos, num julgamento, um 
Desembargador do TJSP resumiu sua posição, de 
que a quebra da cadeia de custódia da prova penal 
não tinha, no Brasil, qualquer impacto acerca da 
admissibilidade ou da valoração probatória. 

Numa coisa o magistrado tinha razão. 
Como aponta Badaró (2017, p. 522), a noção 
da necessidade de preservação da cadeia 
de custódia surgiu na jurisprudência norte-
americana, “quase que como uma imposição 
natural da verificação da integridade da prova”, 
isto é, como “garantia de fidelidade entre a prova 
e o fato reconstruído”. Nesse sentido, a cadeia 
de custódia seria o meio adequado de assegurar, 
mediante o registro e documentação (de todas 
as etapas, incluindo a identificação das pessoas 
pelas mãos de quem a evidência passou), que 

um elemento de prova – material ou imaterial 
(BADARÓ, 2017, p. 522) – é rigorosamente aquele 
mesmo que tem relação com o fato investigado 
(por se tratar do mesmo encontrado na cena 
do crime, no computador do suspeito etc.) e 
que não sofreu nenhum tipo de modificação, 
deterioração, adulteração ou contaminação 
(voluntária ou involuntária) durante toda a sua 
trajetória (envolvendo as fases de localização/
identificação, coleta, acondicionamento, 
transporte, exame pericial etc.), até a inserção 
no processo e valoração judicial (LOPES JUNIOR; 
MORAIS DA ROSA, 2015) 

Mas o fato de ter surgido nos EUA, 
evidentemente, não significa (e nem autoriza) 
que o sistema de justiça criminal brasileiro 
pudesse (como vinha fazendo, em certa medida) 
dar de ombros a um tema de tanta relevância 
para a tomada de decisão sobre os fatos e à 
função epistêmica do processo. 

A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NO PROCESSO PENAL: 
ALGUMAS NOTAS SOBRE AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 
PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). 
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2. CADEIA DE CUSTÓDIA NA DOUTRINA 
E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

Quando, em 2014, Geraldo Prado publicou 
o excelente livro “Prova penal e sistema de 
controles epistêmicos: a quebra da cadeia 
de custódia das provas obtidas por métodos 
ocultos”, trouxe luz para uma questão que, até 
então, não tinha merecido ainda a devida atenção 
da doutrina processual brasileira. De fato, até 
ali, o debate sobre temas probatórios pouco 
se ocupava sobre a questão da fiabilidade1 dos 
elementos de prova trazidos ao processo judicial, 
ou sobre os mecanismos de controle epistêmico 
que asseguram a autenticidade e integridade 
dessas mesmas evidências. Pode-se dizer que 
a obra de Prado foi um verdadeiro marco, 
sobretudo por ter sido elaborada a partir de um 
parecer confeccionado pelo autor sobre o caso 
em discussão no HC 160662/RJ, julgado pela 6ª 
Turma do STJ em 17/03/2014, e em cuja decisão, 
a Corte, de forma precursora, abordou questões 
ligadas à integridade da prova e enfrentou (ainda 
que incidentalmente2) o tema das consequências 
da chamada quebra da cadeia de custódia da 
prova no processo penal brasileiro. 

De lá para cá, vieram outras ótimas 
publicações sobre o tema. Todas elas tinham, 
contudo, em comum, o fato de apontarem para a 
inexistência, na nossa legislação, de dispositivos 
legais específicos (BORRI; DE ÁVILA, 2019, p. 119), 
que disciplinassem expressa e detalhadamente 
a obrigatoriedade do registro e preservação dos 
elementos de prova utilizados nos processos 
judiciais, bem assim que dispusessem sobre 
as consequências da não observância desses 
preceitos. 

Ainda que se pudesse dizer, com razão, 
que a necessidade de registro e conservação da 
cadeia de custódia já pudesse ser inferida a partir 
de uma interpretação sistêmica de dispositivos 
legais existentes no nosso CPP (Badaró, 2017, 
p. 526) ou fosse um consectário do devido 
processo legal (BORRI; DE ÁVILA, 2019, p. 119), 

do direito à prova (EDINGER, 2016, p. 249), ou 
ainda de diversos dispositivos constitucionais 
(DE MENEZES; BORRI e SOARES, 2018, p. 285), 
era ponto relativamente pacífico que o nosso 
Código precisava regulamentar expressamente 
o tema da cadeia de custódia, tal como já se via 
em alguns dos Códigos reformados de outros 
países da América Latina. 

 
3. CADEIA DE CUSTÓDIA NOS CÓDIGOS 

REFORMADOS DA AMÉRICA LATINA

Como era natural que ocorresse em 
reformas que objetivassem implementar o 
sistema acusatório3 – e, com isso, dar efetividade 
a direitos e garantias fundamentais assegurados 
em suas respectivas constituições e em tratados 
internacionais –, os novos Códigos latino-
americanos pautaram-se pelo ideal de processo 
justo e equitativo, com a legítima preocupação 
de maximizar a eficiência epistêmica do 
processo. Daí que alguns países deram um passo 
importante ao incorporarem nos seus Códigos 
a disciplina quanto à preservação da cadeia de 
custódia das provas (ARIAS, 2014, p. 427). 

A Venezuela foi um dos países que mais 
avançaram no tema, contando, desde 2009, 
com previsão expressa da obrigatoriedade da 
cadeia de custódia, nos arts. 187 e 188 do Código 
Orgánico Procesal Penal, “a fin de garantizar la 
integridad, autenticidad, originalidad y seguridad 
del elemento probatório”. O mesmo diploma 
também ordenou a criação de áreas de resguardo 
de evidencias e conferiu ao Ministério da Justiça 
e ao Ministério Público a responsabilidade pela 
elaboração de um “Manual de Procedimientos 
en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias 
Físicas” (2017), onde são detalhados todos os 
procedimentos a serem observados. 

De modo semelhante, a Colômbia, desde 
2004, já aborda a cadeia de custódia em seu 
Código de Procedimiento Penal, arts. 216, 254 
a 266 e ainda nos art. 277 e 273. O legislador 
colombiano também dispôs, no parágrafo único 
do art. 254 do seu CPP, que a regulamentação 
dos procedimentos deveria ser disciplinada pela 
Fiscalía General de la Nación, o que ocorreu no 
mesmo ano de 2004, por intermédio da criação 
do Manual de procedimientos del Sistema de 
Cadena de Custodia. 

1Sobre o tema do controle da fiabilidade, ver INCHAUSTI, 
1999, p. 11.
2Conferir a este respeito, em especial, o Voto-vista 
proferido pelo Ministro Rogério Schietti, no julgamento do 
HC 160662/RJ, que mencionou especificamente o assunto: 
“O fato aqui, Sr. Presidente e demais Colegas, é que houve, 
na expressão cunhada pelo Prof. Geraldo Prado, uma 
quebra na cadeia de guarda dessa prova. O Estado tinha o 
dever de conservar à inteireza a prova essencial, pelo que 
parece, para a descoberta dos fatos”.

3E, com isso, dar efetividade a direitos e garantias 
fundamentais assegurados em suas respectivas 
constituições e em tratados internacionais.
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O CPP peruano traz, de forma bem mais 
sucinta, previsão expressa sobre o controle 
da cadeia de custódia. O tema foi objeto de 
disciplina pelo art. 220, inciso 5, do Código, 
o qual também atribui ao Ministério Público 
peruano a responsabilidade pela elaboração 
de um regulamento detalhado com normas e 
procedimentos, o que se deu, em 2006, através 
da edição do Reglamento de la Cadena de 
Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y 
Administración de Bienes Incautados. 

O México trata da cadeia de custódia 
notadamente nos arts. 227 e 228 do seu Código 
Nacional de Procedimientos Penales de 2016, 
estando os protocolos e o detalhamento dos 
procedimentos estabelecidos no Guía Nacional 
de Cadena de Custodia. 

Por seu turno, o Chile, no Código de 
2000, conquanto não tenha feito uso da 
expressão “cadeia de custódia”, já trazia em 
alguns dos seus dispositivos (sobretudo nos 
arts. 188, 216, 217 e 221) a previsão de alguns 
procedimentos e cuidados a serem observados 
com as evidências físicas relacionadas com a 
investigação, tendo sido também elaborado 
pelo Ministério Público chileno um Reglamento 
sobre custodia de especies incautadas por el 
Ministerio Público, donde são estabelecidos 
os protocolos detalhados sobre a cadeia de 
custódia dos elementos de prova.  

4. A MUDANÇA DA REALIDADE LEGISLA-
TIVA BRASILEIRA E AS ALTERAÇÕES FEITAS 
PELO PACOTE ANTICRIME

Como se sabe, a maior parte da legislação 
processual brasileira está inserta no bojo de 
um Código do início dos anos 40, tendo o Brasil 
ficado de fora do movimento de reforma de 
que participaram todos os demais países da 
América Latina (VIEIRA; PEIXOTO, 2019, p. 14/16). 

Tratando-se do último Código inquisitorial 
remanescente na região (GONZÁLEZ POSTIGO, 
2017, p. 16), não era de se estranhar que o CPP 
brasileiro não abordasse expressamente o tema 
da cadeia de custódia4. 

Com o envio ao Congresso, em 2019, 
do Projeto de Lei Anticrime, de iniciativa do 
Ministro da Justiça Sérgio Moro, a ideia de 
incluir a cadeia de custódia na legislação 
processual foi posta em pauta. É que o texto 
original do projeto – de forma insuficiente e 
claramente contraditória5  –, trazia uma tímida 
referência ao assunto. A expressão “cadeia de 
custódia” constava da redação proposta para 
o §2º do art. 3ºA da Lei 12.850/13, afirmando-
se que, nos casos em que houvesse atuação 
de equipes conjuntas de investigação, o 
compartilhamento ou transferência de provas 
dispensaria formalização ou autenticação 
especiais, exigindo-se apenas a demonstração 
da cadeia de custódia. Com as objeções que 
o Projeto Moro (PL 882/2019) encontrou na 
Câmara dos Deputados e diante da decisão 
política de apensá-lo a um outro projeto de lei 
(PL 10.372/2018), de autoria de uma comissão 
de juristas presidida pelo Min. Alexandre de 

4Merece destaque, ademais, o fato de que, mesmo na mais 
recente tentativa de realização de uma reforma global do 
Código, o anteprojeto elaborado pela comissão de juristas, 
que deu origem ao PLS 156/2009 e PL 8045/2010, não tra-
zia originalmente qualquer referência ao tema. A disciplina 
da cadeia de custódia só veio a ser inserida no texto do 
Projeto através de emenda que adotava, a partir das contri-
buições apresentadas pelo IBCCRIM (inspiradas no Código 
colombiano – Badaró, 2017, p. 528), a sugestão de acréscimo  
de um capítulo inteiro, no Título VIII (Da prova) do Livro I 
do Código, fazendo com que a matéria passasse a constar 
do texto do Substitutivo apresentado pelo presidente da 
Comissão Especial de Reforma do CPP (arts. 192 e seguin-
tes, do Substitutivo), ainda em tramitação no Congresso 
Nacional brasileiro.  
5Como bem apontam BORRI e DE ÁVILA (2019, p. 125), ao 
dizer que a transferência de provas dispensaria formaliza-

ção ou autenticações 
especiais, o texto 
proposto terminava 
por “negar o próprio 
conceito de cadeia de 
custódia”.  
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Moraes (STF), que já tramitava na casa, restou 
formado um Grupo de Trabalho encarregado 
de examinar as propostas dos projetos, tendo o 
legislativo optado por privilegiar as propostas do 
PL 10.372/19 na maior parte do texto aprovado. 

Depois de aprovada nas duas casas 
legislativas e ser submetida à sanção presidencial, 
foi publicada, no dia 24 de dezembro, a Lei 
13.964/20196, que acabou ficando conhecida 
pela denominação de “Pacote Anticrime” e 
que promoveu alterações na legislação penal, 
processual penal e de execução penal. 

No que interessa ao presente texto, importa 
dizer que foi acolhida quase integralmente a 
proposta de redação formulada pela comissão 
do Min. Alexandre de Morais7, culminando com 
a inserção no CPP brasileiro de 6 (seis) novos 
artigos, no Capítulo dedicado à prova penal 
(Arts. 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E e 158-F)8, 
através da Lei 13.964/2019. Ao Art. 158-A coube 
conceituar cadeia de custódia, fixando o momento 
de seu início (§1º), definindo a responsabilidade 
pela preservação do elemento de prova (§2º) e 
estabelecendo uma definição legal do que se 
deve entender por vestígio do crime (§3º). No 
Art. 158-B, o legislador cuidou de estabelecer 
e definir as distintas etapas do processo de 
documentação da cadeia de custódia, tratando 
em cada um dos seus dez incisos do que se 
deve entender por reconhecimento, isolamento, 
fixação, coleta, acondicionamento, transporte, 
recebimento, processamento, armazenamento e 
descarte de evidências. No Art. 158-C, cuidou-

se de, dentre outras disposições, estabelecer 
quem deverá realizar a coleta dos vestígios 
(preferencialmente, o perito oficial), bem como 
fixar a responsabilidade do órgão central de 
perícia oficial pelo detalhamento dos protocolos 
necessários ao cumprimento das diretrizes da 
lei. No Art. 158-D, o legislador disciplinou o modo 
de acondicionamento dos vestígios e ainda 
fixou regras de colocação e retirada dos lacres 
das embalagens. No Art. 158-E foi disciplinada, 
de maneira semelhante àquela prevista no 
Código Venezuelano (art. 188), a necessidade 
de criação de centrais de custódia, vinculadas 
à estrutura dos Institutos de Criminalística, 
com a responsabilidade de proceder à guarda e 
controles dos elementos de prova. Por fim, o Art. 
158-F dispôs sobre o regime de armazenamento 
dos vestígios nas centrais de custódia, bem como 
disciplinou como se deverá proceder quando a 
central não dispuser de espaço ou condições de 
armazenar determinado material.

  5. HÁ O QUE COMEMORAR COM A 
CHEGADA DOS NOVOS ART. 158-A A 158-F NO 
CPP?  EM QUE AINDA É PRECISO AVANÇAR? 

Indiscutivelmente, para quem nada (ou 
muito pouco) tinha em relação à cadeia de 
custódia das provas, é preciso reconhecer 
que a novel legislação brasileira trouxe algum 
avanço. Com a inserção no Código dos novos 
artigos 158-A a 158-F já não há mais espaço para 
ignorar que integridade da cadeia de custódia – 
na medida em que assegura a autenticidade da 
evidência e garante que a prova examinada seja 
a mesma relacionada com o fato criminoso (lei 

da “mesmidade” - PRADO, 2019, p. 95) – atua 
como um pressuposto 
epistemológico de 

fiabilidade da prova 
(PRADO, 2014b). 

6Programada para entrar em vigor 30 (trinta) dias após a 
sua publicação, conforme dispõe o art. 20 da Lei.
7 A comissão recebeu contribuições da Associação Bra-
sileira de Criminalística e Conselho Nacional de Perícia 
Criminal. Em relação ao texto final aprovado e que cons-
tou da Lei 13964/19, foi observado quase integralmente o 
texto original do PL ao texto do PL 10.372/18, ressalvadas 
algumas poucas modificações e ajustes, por questões de 
redação e de técnica legis-
lativa. 
8Cabe anotar que a vigên-
cia destes dispositivos não 
foi afetada pelas liminares 
concedidas, no STF, nas 
ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 
6.305, e que culminaram 
por suspender, por tem-
po indeterminado, a vi-
gência dos dispositivos 
relacionados ao juiz de 
garantias e diversos 
outros dispositivos le-
gais contidos no aludi-
do pacote anticrime.  
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Com isso, sem embargo, há um aumento da 
responsabilidade dos agentes públicos e se 
consolida a exigência de uma maior atenção de 
todo o sistema de justiça, impondo, ademais, 
que a eventual quebra da cadeia de custódia 
(com a consequente perda de fiabilidade da 
prova) gere consequências. 

Conquanto isso seja o básico, é certo que 
já é – ou deveria ser – suficiente para um giro 
comportamental de quem lida com a atividade 
probatória, abandonando o princípio da boa-
fé (ou a presunção relativa de regularidade da 
prova – DALLAGNOL; CÂMARA, 2016, p. 446) e 
passando a uma atitude de ceticismo epistêmico, 
onde o que deve preponderar é a lógica da 
desconfiança (com proibição de confianças 
preconcebidas) – sintetizada por BAYTELMAN 
e DUCE através da ideia de que “ninguém tem 
que acreditar que isto é o que a parte disse que 
é, simplesmente porque ela afirma” (2004, p. 
135) –, impondo que toda e qualquer alegação 
sobre fato juridicamente relevante tenha que 
ser corroborada com provas que atestem sua 
origem e fidelidade9. 

O que faltou? Primeiro, cabe dizer que, 
para não dar margem à dúvida, teria sido bom 
que o legislador tivesse dito expressamente 
que o regime da cadeia de custódia se aplica 
também aos elementos probatórios “imateriais” 
(registrados eletronicamente - BADARÓ, 2017, p. 
522). É que, muito evidentemente, as alterações 
se ativeram ao regime das evidências físicas ou 
materiais, mas não se tratou expressamente 
da chamada prova digital (PARODI, 2020), 
tema bastante importante, dada a frequência 
com que este tipo de evidência tem sido 
utilizado nos processos criminais. Embora se 
possa sustentar, com alguma razão, que essa 
omissão pode ter sido uma opção consciente 
do legislador (explicável pelo receio de que a 
constante evolução tecnológica pudesse deixar 
os procedimentos legislados rapidamente 
ultrapassados – PARODI, 2020), parecia muito 

9Consoante sustentam BAYTELMAN e DUCE, “[e]n prin-
cipio, en el juicio oral no hay confianzas preconcebidas, de 
manera que, si el fiscal pretende que este cuchillo ensan-
grentado que trae al juicio es el arma hallada en el sitio del 
suceso, tiene que presentar información sobre eso más allá 
de su propia palabra.”, donde se extrai que a principal con-
sequência do principio da desconfiança é a exigência de 
que os objetos e documentos em geral devam ser acredi-
tados, submetendo-os a um procedimento que demonstre 
que tais objetos correspondem ao que a parte alega ser 
(2004, p. 135).

oportuno que, ao menos, o legislador dispusesse 
que a provas digitais também seriam submetidas 
a um regime de preservação da cadeia de 
custódia, observadas as peculiaridades e 
protocolos específicos, estabelecidos em 
normas técnicas ou administrativas. Embora 
hoje se possa – como corretamente aponta 
Thiago Vieira (2019) – utilizar, como referência, 
algumas normativas internas, a exemplo do 
Procedimento Operacional Padrão nº 3.1, 
do Ministério da Justiça e da NBR ISO/IEC 
27037:2013 – ABNT, e até estrangeiras, como é 
o caso da RFC 3227 da Internet Engineering Task 
Force — IETF, a ausência de expressa remissão 
ao tema no Código é sempre perigosa, dado o 
risco de a jurisprudência se valer disto para, 
indevidamente, justificar a não aplicação dos 
preceitos em determinado caso concreto. 
De mais a mais, seja em relação às evidências 
materiais ou imateriais, a delegação legislativa 
(BADARÓ, 2017, p. 529) é, como já salientado, 
uma medida bastante utilizada em outros países 
e de fundamental importância, porquanto seja 
mesmo impossível e até contraproducente que 
o Código detalhe todos os protocolos a serem 
seguidos em cada caso. 

Em segundo lugar – e com ainda maior 
importância – o que se há de lamentar também 
é que o legislador nada tenha dito acerca 
das consequências jurídico-processuais 
da quebra da cadeia de custódia da prova, 
deixando o problema para ser resolvido pela 
doutrina e jurisprudência. Como se sabe, há 
fundamentalmente duas posições (FELIX, 2017, 
p. 2054; MACHADO, 2019) em relação ao tema. A 
primeira, no sentido de que a quebra da cadeia 
de custódia torna a prova ilegítima ou ilícita, 
implicando sua inadmissibilidade no processo 
(PRADO, 2014a, p. 90; EBERHARDT, 2015; LOPES 
JUNIOR e MORAIS DA ROSA, 2015; EDINGER, 
2016). A segunda é no sentido de que a questão 
da falta ou diminuição de fiabilidade da prova 
não impediria a sua entrada no processo, 
devendo ser isso considerado pelo juiz no 
momento da valoração da prova (DALLAGNOL e 
CÂMARA, 2016), hipótese em que caberia ao juiz 
avaliar “com redobrado cuidado e muito maior 
esforço justificativo”, a partir de algum standard, 
a gravidade do vício existente, atribuindo maior 
ou menor valor probatório ao elemento de prova 
em questão (BADARÓ, 2017, p. 534 a 536). O 
debate sobre o tema é relativamente complexo 
e, considerada a limitação de espaço dessa 
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Coluna, será objeto de um outro texto a ser 
publicado oportunamente. Mas uma advertência 
já pode ser feita: o risco de tudo isso, como se 
sabe, é que a ausência de previsão quanto 
às consequência do descumprimento dos 
preceitos acabe afastando o efeito dissuasório 
(deterrent effect – PRADO, 2014a, p. 92) que se 
espera desses dispositivos, fazendo com que a 
praxis não dê o devido valor à observância das 
bests pratices e se continue achando aceitável 
que a prova possa ser produzida ou manipulada 
de qualquer jeito. Pelo menos – ao cabo de tudo 
– já não dá mais para aceitar que se diga que 
cadeia de custódia de provas não é coisa para 
brasileiro.  
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IBADPP realiza

A partir do mês de outubro do ano passado 
o curso sobre provas no processo penal virou 
realidade. O projeto, que é fruto da união de 
esforços da Defensoria Pública da Bahia e do 
IBADPP, teve o objetivo de prover aos defensores 
públicos do estado conhecimentos úteis à 
maximização de sua missão institucional. De 
modo sucinto, a elaboração do curso para a 
Defensoria partiu do entendimento de que a 
luta pelos direitos do acusado é melhor exercida 
a partir do domínio da disciplina da prova, 
em sua interdiciplinaridade. Não por outra 
razão, nomes conhecidos do processo penal 
foram combinados a renomados professores 
e pesquisadores de outras áreas, como a 
epistemologia jurídica e a psicologia cognitiva. 
Ao longo do curso tivemos aulas de Alexandre 
Morais da Rosa, Vitor de Paula Ramos, 
Marcella Mascarenhas Nardelli, Antonio Vieira, 
Aury Lopes Jr., Flávia Rahal e Lilian Stein. O 
encerramento, em janeiro deste ano, ficou a 
cargo da Professora Janaina Matida, também 
coordenadora do curso, que deu aula sobre 
standards probatórios.



37

IBADPP realiza

O II Seminário Regional do IBADPP será realizado nos dias 16 a 18 de abril de 2020, no auditório 
do UESC, em Ilhéus-BA. O evento, considerado um dos mais importantes congressos na área das 
ciências criminais realizados em solo brasileiro, espera reunir um público de aproximadamente 
400 pessoas, provenientes de diversos lugares do Brasil. Estão confirmadas as presenças de 
convidados como Lourival Vieira (BA), Liana Lisboa (CE), Luiz Coutinho (BA), entre outros. Garanta 
sua inscrição! http://seminarioregional.ibadpp.com.br.
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