A Inconstitucionaliade da Prisão Temporária1

Tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº. 4980 contra a Medida Provisória 497/2010, convertida na Lei 12.350/2010.
O autor da ação, o Procurador-Geral da República afirma na inicial que, ainda que em caráter de
excepcionalidade, o STF admite o controle de constitucionalidade dos requisitos para a edição de
uma medida provisória – relevância e urgência. E “a conversão [da MP em lei] não tem o condão de
convalidar a norma originalmente viciada”, sustenta. Reporta-se, neste contexto, a decisões da
Suprema Corte no julgamento das ADIs 3330 e 3090, relatadas, respectivamente, pelos ministro
Ayres Britto (aposentado) e Gilmar Mendes. A lei derivada da MP 497/2010 inseriu em seu texto
uma alteração no artigo 83 da Lei 9.430/1996. Tal artigo disciplina o envio da representação fiscal
para fins penais ao Ministério Público, fixando a necessidade de prévio esgotamento das instâncias
administrativas. A MP – e a Lei 12.350/2010, que resultou da sua conversão –, incluiu no artigo os
crimes contra a Previdência Social, previstos nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal. A PGR
alega inconstitucionalidade no que se refere aos crimes de natureza formal, especialmente o de
apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A do CP), por ofensa aos artigos 3º; 150, inciso II;
194, caput e inciso V, e 195 da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade,
sob a perspectiva da proteção deficiente. Observa que a MP 497 “violou a limitação à edição de
medida provisórias, contemplada no artigo 62, parágrafo 1º, inciso I, letra “b”, da CF, ao tratar de
matéria penal e processual penal, vedada por tal dispositivo. A PGR lembra que a alteração do artigo
83 da Lei 9.430/1996 originou-se, segundo a exposição de motivos que acompanhou a MP, da
necessidade de ajustar a legislação previdenciária ao tratamento normativo conferido aos demais
tributos. Serviria para corrigir uma omissão surgida por ocasião da criação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou Super-Receita, em 2007, no sentido de uniformizar o procedimento adotado
para os crimes previdenciários com aquele adotado para os crimes tributários. No entanto, segundo a
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Procuradoria, de 2007 a 2010 passaram-se três anos, o que não sustenta o argumento da inexistência
de tempo hábil, a título de urgência, para regulamentar a matéria por lei ordinária. “Em verdade,
aproveitou-se a edição da medida provisória que versa sobre questão verdadeiramente urgente e
relevante – a realização da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, no Brasil – para inserir
dispositivo absolutamente estranho à matéria”, afirma a autora. Presentes os pressupostos – fumaça
do bom direito e perigo na demora de uma decisão –, a PGR pede a concessão de liminar para
suspender a eficácia do artigo 83 da Lei 9.430/1996, com a alteração promovida pela Lei
12.350/2010, no que se refere aos crimes formais, especialmente o de apropriação indébita
previdenciária. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.
Subsidiariamente, requer seja dada interpretação conforme a Constituição ao texto impugnado para
declarar que os delitos formais, sobretudo o de apropriação indébita previdenciária, consumam-se
independentemente do exaurimento da esfera administrativa. O relator da ação, Ministro Celso de
Mello, adotou ao caso o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999 (Lei das ADIs).
Desse modo, o processo será apreciado pelo Plenário do STF diretamente no mérito, sem prévia
análise do pedido de liminar. O Ministro determinou também que a Presidência da República, a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal prestem informações sobre a norma questionada, no
prazo de dez dias. (Fonte: STF).
Pois bem.
Mutatis mutandis, esta questão lembra bem o que nós
defendemos há algum tempo: a inconstitucionalidade da prisão temporária, disciplinada na Lei nº.
7.960/89 que, nada mais é do que aquela famigerada prisão para averiguações, hoje legalizada. Se
do ponto de vista formal pode-se até concluir que a antiga prática foi regularizada, sob o aspecto
material, indiscutivelmente, continua a mácula aos postulados constitucionais. Como bem notou
Paulo Rangel, “no Estado Democrático de Direito não se pode permitir que o Estado lance mão da
prisão para investigar, ou seja, primeiro prende, depois investiga para saber se o indiciado,
efetivamente, é o autor do delito. Trata-se de medida de constrição da liberdade do suspeito que,
não havendo elementos suficientes de sua conduta nos autos do inquérito policial, é preso para que
esses elementos sejam encontrados. (...) Prender um suspeito para investigar se é ele, é barbárie. Só
na ditadura e, portanto, no Estado de exceção. No Estado Democrático de Direito havendo
necessidade se prende, desde que haja elementos de convicção quanto ao periculum libertatis.”2
A propósito, veja-se a preocupação dos juristas espanhóis
Gimeno Sendra, Moreno Catena e Cortés Dominguez, segundo os quais não se pode “atribuir a la
medida cautelar el papel de instrumento de la investigación penal.
Dizem eles que “sin duda alguna, esa utilización de la prisión
provisional como impulsora del descubrimiento del delito, para obtener pruebas o declaraciones,
ha de rechazarse de plano, pues una concepción de este tipo excede los límites constitucionales, y
colocaría a la investigación penal así practicada en un lugar muy próximo a la tortura
indagatoria.”3
Aliás, esta lei padece de vício de origem, pois ela foi criada
pela Medida Provisória nº. 111/89 quando deveria sê-lo, obrigatoriamente, por lei em sentido
formal, votada pelo Congresso Nacional. Como observou Alberto Silva Franco, esta lei “originou-se
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de uma medida provisória baixada pelo Presidente da República e, embora tenha sido convertida
em lei pelo Congresso Nacional, representou uma invasão na área da competência reservada ao
Poder Legislativo. Pouco importa a aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória.”4
Atentemos, por fim, que a Lei nº. 12.403/11 alterou
substancialmente o Título IX do Livro I do Código de Processo Penal que passou a ter a seguinte
epígrafe: “Da Prisão, Das Medidas Cautelares e Da Liberdade Provisória”. No Capítulo I – Das
Disposições Gerais – foram modificados os artigos a seguir comentados:
O novo art. 282 estabelece que as medidas cautelares previstas
em todo o Título IX deverão ser aplicadas observando-se um dos seguintes requisitos: a necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente
previstos, para evitar a prática de infrações penais (periculum libertatis).
Além destes requisitos (cuja presença não precisa ser
cumulativa, mas alternativamente), a lei estabelece critérios que deverão orientar o Juiz no momento
da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do
fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado (fumus commissi delicti). Evidentemente,
merecem críticas tais critérios, pois muito mais condizentes com as circunstâncias judiciais a serem
aferidas em momento posterior quando da aplicação da pena, além de se tratar de típica opção pelo
odioso Direito Penal do Autor.5
Procura-se, portanto, estabelecer neste Título os requisitos e os
critérios justificadores para as medidas cautelares no âmbito processual penal, inclusive no que diz
respeito às prisões provisórias, incluindo-se a prisão temporária, “pois são regras abrangentes,
garantidoras da sistematicidade de todo o ordenamento.”6 Ademais, a prisão temporária encontra-se
prevista neste Título IX do Código de Processo Penal (art. 283).
Assim, quaisquer das medidas cautelares estabelecidas neste
Título (repetimos: inclusive a a prisão temporária) só se justificarão quando presentes o fumus
commissi delicti e o periculum libertatis (ou o periculum in mora, conforme o caso) e só deverão
ser mantidas enquanto persistir a sua necessidade, ou seja, a medida cautelar, tanto para a sua
decretação quanto para a sua mantença, obedecerá à cláusula rebus sic stantibus.
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