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APRESENTAÇÃO
Honram-me os Professores Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha Filho, Levy Emanuel 
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e que certamente se tornará referência e leitura obrigatória para os operadores do sistema de 
justiça criminal, professores, pesquisadores e estudantes.

É de se destacar não somente a relevância e atualidade dos temas abordados, mas 
principalmente a reputação, a seriedade, a honestidade intelectual e o compromisso com a 
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promisso com o primado da lei e os direitos humanos. 

Nesse contexto, podem ser destacados: os efeitos das novas tecnologias; a transna-
cionalidade do ilícito; a interdisciplinariedade das normas e o conflito na sua aplicação no 
tempo; a interdependência das instâncias e os conflitos institucionais; o compartilhamento de 
informações e de provas; a busca pela simplificação, o pragmatismo e a rapidez na solução 
dos conflitos; a importância do método e do procedimento no controle do abuso; a humani-
zação do processo; a revisitação do modelo de imputação penal para além dos seus gestores; 
a relevância criminal da omissão e dos programas de integridade nos crimes corporativos.

O desafio trazido por esta nova realidade, dinâmica e volátil, vai muito além das 
fórmulas, modelos, narrativas e explicações.

É exatamente essa visão refinada que os autores traduzem.
O processo penal constitucional, a garantia constitucional do tribunal do júri, a deli-

mitação temporal de uma lei nova, o equilíbrio entre eficiência e garantismo, a proteção da 
intimidade e vida privada são retratados nos seguintes textos: Professor Marcos Zilli em Leis 
mistas e direito intertemporal: leituras a partir da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime); 
Professor Guilherme Nucci em Habeas corpus coletivo; Professores Cristiano Barros, Lissa 
Moreira Marques e Mariana Beda Francisco em A coleta e uso massivo de dados pessoais e a 
urgente necessidade da sua regulamentação na seara criminal: caminhos sugeridos na LGPD 
Penal; Professoras Daniela Marinho Scabbia Cury e Nicole Chacon Amancio em O instituto 
do confisco alargado e a manutenção do risco de alargamento do patrimônio legítimo do 
acusado; Professor Levy Emanuel Magno em O quesito da absolvição genérica e a soberania 
dos veredictos; Professor Ulisses Augusto Pascolati Junior em Os limites do sigilo do relatório 
(atividade) de inteligência na investigação criminal; Professor Walfredo Cunha Campos em 
O princípio do in dubio pro societate e a execução provisória da pena no júri.

No âmbito da criminalidade econômica e corporativa, apresentam-se os textos do 
Professor Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha Filho Reflexões sobre o modelo de res-
ponsabilidade penal da pessoa jurídica no ordenamento brasileiro, do Professor Rogério Cury 
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É prenunciado o sucesso da obra como referência, ao lançar luzes sobre as tendências 
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Boa leitura!
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Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie

(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   8(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   8 08/09/2021   17:23:5908/09/2021   17:23:59



IXPREFáCio

PREFÁCIO
O ser humano sempre buscou, através dos tempos, instrumentos e fórmulas que pudes-

sem garantir melhores condições de vida e a harmonização nas diversas formas de sociedades 
existentes. No entanto, isso somente ocorreu de modo efetivo a partir do momento em que 
houve uma reação dos indivíduos às estruturas políticas dos Estados; não há dúvida de que o 
direito é sempre impregnado de conteúdo ideológico e de significação política. 

Nesses termos, o processo representa a ligação entre o cidadão e o poder jurisdicional, 
aparentemente neutro, mas que sofre e se altera, aliás como todo o Direito, de acordo com 
as modificações sociais, econômicas e políticas que ocorrem na sociedade.

À guisa de história, lembramos que nos seus primórdios o processo foi tido como 
instrumento de poder político, sem nenhum significado para o indivíduo, então despido de 
qualquer direito contra o poder político constituído. Assim, o processo nada mais era do que 
uma forma de disciplina, tanto racional quanto possível, de um agir arbitrário, no sentido de 
ser livre de qualquer controle, do poder político autocrático e totalitário.

Com a consagração das liberdades públicas e uma consequente imposição de limi-
tes ao agir do Estado, o processo passa a ser um instrumento posto formalmente nas mãos 
do cidadão para assegurá-lo na defesa de seus direitos quando esses fossem ameaçados ou 
efetivamente atingidos por atos, tanto do poder público quanto de particulares. Deixa de ser 
mera praxe para se consubstanciar em direito público subjetivo, assegurando a incolumidade 
da esfera de direitos garantidos para os indivíduos.

Modernamente, o processo caracteriza-se como um instrumento com status de garantia 
constitucional, em face da democratização do Estado, passando a ser visto como um dos 
modos de atuação política, ou seja, um modo de provocar um desempenho do Estado ou 
de particulares para uma efetivação dos objetivos politicamente definidos pela comunidade. 

Importante anotar que o delito é conduta juridicamente valorada. No entanto, as 
diversas abordagens feitas nas teorias penais a respeito da ação e da omissão não elucidam 
de forma satisfatória a questão do comportamento humano sob a ótica do Direito Penal.

Portanto, há a necessidade de uma investigação científica para determinar a viabilidade 
de uma melhor adequação ao sistema jurídico brasileiro das questões relevantes que a cada 
dia se impõem ao campo penal. Não podemos mais estar presos a esquema preestabelecido, 
limitação ou hierarquia de provas; a verdade, no sentido da reconstrução do fato delituoso, 
deve ser a meta dos partícipes do processo de análise e resolução do problema. Não se con-
cebe mais presunções ou situações não definidas de forma clara e transparente. 

A presente obra, Temas atuais de Direito Penal e Direito Processual Penal, é fruto do 
esforço acadêmico de vários professores e profissionais do Direito, os quais expõem temas 
atuais e candentes, tratados em âmbito científico; trabalham com maestria os vários eixos 
ligados ao Direito Penal e Direito Processual Penal, apresentando pesquisas com o intuito de 
discutir, debater e trazer análises para as questões de alta indagação. Todos foram reunidos 
sob a eficiente organização dos professores Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha Filho, 
Levy Emanuel Magno e Rogério Cury.

O livro enfoca assuntos de relevo inquestionável, tais como o modelo de responsa-
bilidade penal da pessoa jurídica; considerações sobre a prisão preventiva; discussões de 

(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   9(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   9 08/09/2021   17:23:5908/09/2021   17:23:59



X DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENALTEMAS ATUAIS DE

coleta de dados pessoais e a LGPD; evolução da prisão em flagrante; justiça negociada e a 
imparcialidade do juiz; habeas corpus coletivo; prova pericial e cadeia de custódia; com-
pliance criminal; quesitação no Tribunal do Júri; pacote anticrime; inteligência na investigação 
criminal e seu sigilo; acordo de não persecução criminal, entre outros.

Valem-se de bibliografia idônea, trazendo subsídios da doutrina nacional e estrangeira 
e, com honestidade científica, extraem conclusões que são oportunas, realistas e necessárias. 
Nesta obra, a característica do pesquisador é encontrada, expondo a vocação científica, 
resultando num trabalho profundo e de importância para a Ciência Penal.  

Cumprimento a comunidade acadêmica que disporá de mais uma obra de base cien-
tífica. Felicito os autores que honram e dignificam as ciências jurídicas. 

São Paulo, inverno de 2021.

Marco Antonio Marques da Silva
Professor Titular em Direito Processual Penal da PUC-SP

Professor Visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Conselheiro do Conselho Nacional de Educação

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (aposentado)
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INTRODUÇÃO
Diversos são os motivos aos quais se poderia atribuir um aparente clamor pela atribuição 

de responsabilidade penal às pessoas jurídicas: a importância que passaram a desempenhar 
nas sociedades contemporâneas, sua participação em arranjos criminosos complexos e, na 
maior parte das vezes, movimentando grande quantidade de dinheiro ou, ainda, a equivocada 
percepção de que o direito penal pode ser utilizado como ferramenta principal no combate 
a uma miríade de problemas sociais. 

Seja qual for a motivação, não são poucos os trabalhos contra e a favor da criminali-
zação da pessoa jurídica. Nossa Constituição Federal previu, em seus arts. 173, § 5o1 e 225, 
§ 3o,2 a responsabilidade penal da pessoa jurídica com relação, exclusivamente, aos crimes 
ambientais, conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 9.605/1998.3 

O problema maior de nossa legislação, no entanto, é que não foram estabelecidos os 
critérios para atribuição dessa responsabilidade autônoma, como fizeram alguns países. Mais 
do que isso, após o julgamento do RE no 548.181 pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer 
teoria que se apoiasse em ideias de heterorresponsabilidade, baseada em transferência da 
responsabilidade da pessoa física à jurídica (por mais questionável que também seja a teoria), 
caiu por terra. 

O que se tem, portanto, e como veremos adiante, é uma responsabilidade penal da 
pessoa jurídica que mais se assemelha aos modelos de responsabilidade objetiva (como a 
prevista na Lei no 12.846/2013), o que, para além de todos os problemas impostos pela res-
ponsabilidade penal da pessoa jurídica ao direito penal, talvez seja o mais problemático: a 
desconsideração de qualquer nível de culpabilidade. 

Problemas outros, mas que não serão enfrentados ao longo deste breve artigo, dizem 
respeito, por exemplo, à sobreposição de sanções de mesma natureza: na impossibilidade 
de se prender uma pessoa jurídica, tem-se uma aplicação reiterada de multas, configurando, 
a nosso ver, verdadeiro e inadmissível bis in idem. 

Nosso objetivo, assim, será o de traçar as linhas panorâmicas quanto ao atual debate 
da responsabilidade penal da pessoa jurídica no país, tentando identificar seus problemas e 

1 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei. [...] § 5o A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabe-
lecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados.

3 Art. 2o Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes 
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão 
técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

 Art. 3o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos 
casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, 
no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 
pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
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INTRODUÇÃO
Muito se tem discutido sobre a abrangência do art. 316, par. ún., do CPP, com a redação 

que lhe deu a Lei no 13.964/2019, um dos diplomas do chamado “pacote anticrime”, pois 
aparece ele como um “corpo estranho” na novel legislação, já que não se encontrava nem 
no Projeto de Lei no 882/2019, apresentado pelo Poder Executivo, o propriamente chamado 
“pacote anticrime”, capitaneado pelo então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, tampouco no Projeto de Lei no 10.372/2018, que já tramitava na Câmara dos Deputados 
e que teve no Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, quando Ministro 
da Justiça, o seu principal timoneiro, nem ao menos no substitutivo apresentado pelo Grupo 
de Trabalho que foi criado para analisar ambos os projetos de lei.

Tal dispositivo exsurgiu em substitutivo apresentado no Plenário da Câmara dos Depu-
tados, que foi feito sem a salutar discussão e debate, redundando na aprovação, portanto, 
de um dispositivo que sequer a história da tramitação legislativa pode nos fornecer a mens 
legislatoris, que é, sem dúvida, um fator importante para a compreensão e interpretação da 
norma, máxime quando ainda se tem pouco tempo de sua entrada em vigor.

Pois bem, diante desses percalços decorrentes do próprio processo legislativo, advém 
a questão suscitada no julgamento da Suspensão de Liminar no 1395 perante o Supremo 
Tribunal Federal, quando se discutiu, precisamente, a abrangência e a correta interpretação 
do aludido dispositivo.

Apresenta-se, pois, como relevante que se debruce sobre o referido preceito, a fim de que 
se possa dele extrair o devido alcance, tendo-se, pois, um norte para a sua correta aplicação, 
como, aliás, reclamaram os próprios Ministros da Suprema Corte no já aludido julgamento.

1. BREVE HISTÓRICO DO REGRAMENTO DA MATÉRIA CONSTANTE  
DO ART. 316, CAPUT E PAR. ÚN., DO CPP
O art. 316 do CPP, até a superveniência da “lei do pacote anticrime”, tinha apenas o 

caput, sem parágrafo único.
Sua redação original era a seguinte:

Art. 316. O juiz, salvo o caso do art. 312, poderá revogar a prisão preventiva, se, 
no curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsista, bem como 
de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Na sua origem, o referido dispositivo dava ao decreto da prisão preventiva o caráter 
de provisoriedade, que é uma das principais características de uma medida cautelar.

Assim, tirante a hipótese da prisão preventiva obrigatória, pois, no sistema do Código 
de Processo Penal original, todos os réus sujeitos a penas de reclusão iguais ou superiores a 
dez anos deveriam responder ao processo necessariamente presos,1 o juiz poderia sempre 
revogar a prisão preventiva decretada, quando desaparecessem os motivos que a tinham feito 
surgir, como também voltar a decretar a prisão se sobreviessem razões que a justificassem.

1 Eis a redação original do art. 312 do CPP: A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for cominada pena de 
reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos.
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Here in Pennsylvania and elsewhere, legislators have introduced the 
concept of “risk assessments” that seek to assign a probability to an 

individual’s likelihood of committing future crimes and, based on those 
risk assessments, make sentencing determinations. Although these 

measures were crafted with the best of intentions, I am concerned 
that they may inadvertently undermine our efforts to ensure 

individualized and equal justice. By basing sentencing decisions on 
static factors and immutable characteristics – like the defendant’s 

education level, socioeconomic background, or neighborhood – they 
may exacerbate unwarranted and unjust disparities that are already far 

too common in our criminal justice system and in our Society.1

INTRODUÇÃO
As inovações tecnológicas permitem, na atualidade, acesso e armazenamento 

largos e irrestritos aos mais diversos tipos de dados e informações pessoais, reconstruindo 
parâmetros outrora delineados na sociedade e refletindo nos mais diversos setores e áreas 
do Direito, inclusive no Processo Penal, âmbito que merece especial atenção, seja pela 
natureza dos dados coletados, como também, e principalmente, pela finalidade para a 
qual serão utilizados. 

As novas tecnologias e formas de obtenção de dados possuem raízes escoradas em 
métodos sofisticados e sistemas operacionais de última geração, capazes de coletar e tratar 
dados (muitas vezes de forma automatizada). No entanto, a ausência de limites normativos 
previamente determinados para o acesso e armazenamento de dados pessoais, na prática, 
provoca conflitos quanto à (in)observância dos direitos fundamentais dos titulares destes 
dados extraídos e utilizados.

Nesse sentido, bastante esclarecedora a reflexão da i. Min. Relatora Rosa Weber, em 
seu voto na ADI no 5527/DF: 

(...) O direito à privacidade tem como objeto, na quase poética expressão de 
Warren e Brandeis, “a privacidade da vida privada”. O escopo da proteção são 
os assuntos pessoais, em relação aos quais não se vislumbra interesse público 
legítimo na sua revelação, e que o indivíduo prefere manter privados. “É a invasão 
injustificada da privacidade individual que deve ser repreendida e, tanto quanto 
possível, prevenida”.2 Vale observar, ainda, que os maiores desafios contempo-
râneos à proteção da privacidade nada têm a ver com a imposição de restrições 
à liberdade de manifestação, enquanto relacionados, isto sim, aos imperativos 
da segurança nacional e da eficiência do Estado, à proliferação de sistemas de 
vigilância e à emergência das mídias sociais, juntamente com a manipulação 
de dados pessoais em redes computacionais por inúmeros, e frequentemente 
desconhecidos, agentes públicos e privados. Nesse contexto, pertinente, ainda, 

1 HOLDER, Eric. Attorney General Eric Holder Speaks at the National Association of Criminal Defense Lawyers 57th 
Annual Meeting and 13th State Criminal Justice Network Conference. 2014. Disponível em: https://www.justice.gov/
opa/speech/attorney-general-eric-holder-speaks-national-association-criminal-defense-lawyers-57th. Acesso em: 16 
fev. 2021.

2 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Luis D. The right to privacy. Harvard Law Review, vol. IV, December 15, 1890.

(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   40(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   40 08/09/2021   17:24:0108/09/2021   17:24:01



O instituto do confisco 
alargado e a manutenção 
do risco de asfixiamento  
do patrimônio legítimo  
do acusado
Daniela Marinho Scabbia Cury
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Direito Penal pela Uni-
versidade de São Paulo – USP. Cursou Direito Penal e Direito Processual Penal Alemão, Europeu e 
Transnacional na Georg-August-Universitat em Gottingen, Alemanha. Especialista em Direito Penal 
e Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP Áreas: Direito Penal 
Econômico, Mídias Eletrônicas e Direito Eleitoral. Curso Internacional de Extensão em Direito Penal 
Econômico pelo Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP. Especialista em Direito Público e Privado 
pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus. Autora da obra Conceito penal de funcionário 
público. Coautora da obra Processo penal: método de estudo OAB. Coautora da obra Estudo comparado 
da Lei 11.243/2001: prisões e medidas cautelares (Rideel, 2011). Coautora de vários artigos jurídicos, 
entre os quais se destacam: A alteração na contagem do prazo prescricional e a exclusão da prescrição 
retroativa – Lei n.o 12.234/10 (IBCCrim, julho de 2010). Revista Prática Jurídica, ano X, no 106, jan. 2011. 
O instituto da suspensão condicional do processo – A reforma do CPP, o princípio da ampla defesa e 
do estado de inocência (Curso Marcato, jan. 2011).

Nicole Chacon Amâncio
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Penal Econômico 
pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em parceria com o Instituto de Direito Penal Econômico 
Europeu da Universidade de Coimbra.

Sumário
1. A medida cautelar real do sequestro 

como instrumento de garantia do efeito 
da condenação correspondente à perda 
do patrimônio derivado da prática 
criminosa ............................................58

1.1 Efeitos da condenação e as medidas 
assecuratórias .............................................. 58

1.2 Requisitos obrigatórios das medidas  
cautelares no processo penal  ..................... 59

1.3 A medida cautelar real do sequestro  .......... 62

2. Breve análise dos antecedentes históricos 
e a inserção do confisco alargado no 
ordenamento jurídico brasileiro...........65

3. O instituto do confisco alargado e a 
manutenção do déficit legislativo  
quanto à regulamentação da atividade 
probatória e à previsão de medida 
assecuratória compatível .....................70

(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   57(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   57 08/09/2021   17:24:0208/09/2021   17:24:02



58 DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENALTEMAS ATUAIS DE

1. A MEDIDA CAUTELAR REAL DO SEQUESTRO COMO INSTRUMENTO  
DE GARANTIA DO EFEITO DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE À  
PERDA DO PATRIMÔNIO DERIVADO DA PRÁTICA CRIMINOSA
1.1 Efeitos da condenação e as medidas assecuratórias
O Código Penal prevê que a sentença penal condenatória, para além das consequências 

penais por excelência, também “produz outros efeitos de natureza civil ou administrativa, 
chamados efeitos da condenação”.1 

Os efeitos da condenação, tratados no Capítulo VI do sobredito diploma legal, são 
subdivididos em genéricos e específicos. O que os diferencia é que os primeiros não exigem 
declaração expressa no provimento condenatório (art. 91), enquanto os específicos exigem 
motivação declarada na sentença (art. 92). 

Nesse sentido, os efeitos genéricos da condenação “emergem, a contrário senso, da 
sentença in re ipsa, são automáticos de toda e qualquer condenação”.2 

Os efeitos genéricos (ou automáticos) da sentença penal condenatória, ou efeitos 
civis, são: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo ilícito penal (art. 91, I, 
do CP); perda dos instrumentos do crime (art. 91, II, a, do CP); perda do produto ou qualquer 
bem ou valor que constitua proveito do crime (art. 91, II, b, do CP); perda de bens ou valores 
equivalentes ao produto ou proveito do crime (art. 91, § 1o, do CP); e – o mais recente – perda 
dos bens que constituam toda a parcela do patrimônio do condenado que seja incompatível 
com o seu rendimento lícito (art. 91-A do CP). 

Tratar de efeitos da condenação remonta à prestação jurisdicional definitiva, isto é, 
tais efeitos apenas se perfectibilizarão depois do trânsito em julgado da sentença penal con-
denatória. Ocorre que, no curso do processo penal, o fator tempo poderá interferir na eficácia 
e na utilidade do provimento condenatório que vier a ser proferido. 

Tendo isso em vista, quando da elaboração da exposição de motivos do Código de 
Processo Penal, o legislador, a fim de “evitar que se torne ilusório o direito à reparação do 
dano”,3 instituiu as chamadas medidas assecuratórias. 

Tais medidas, também chamadas de medidas cautelares patrimoniais ou reais, têm por 
escopo “assegurar resultado útil de eventual decisão condenatória transitada em julgado, no 
que tange ao efeito automático de tornar certa a obrigação de reparar o dano e ao efeito de 
perdimento de proveito da infração”.4 

O Código de Processo Penal prevê as seguintes medidas assecuratórias: sequestro de 
bens imóveis (arts. 125 a 131); sequestro de bens móveis (art. 132); especialização e registro 
de hipoteca legal (arts. 134 e 135); arresto de bens imóveis, prévio à especialização e regis-
tro da hipoteca legal (art. 136); e arresto subsidiário de bens móveis (art. 137).

1 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 7. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 560.
2 GIMENES, Marta Cristina Cury Saad. As medidas assecuratórias do Código de Processo Penal como forma de tutela 

cautelar destinada à reparação do dano causado pelo delito. Tese (Doutorado em Direito Processual Penal). Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007, p. 32.

3 Item VI da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal.
4 GIMENES, Marta Cristina Cury Saad. Op. cit., p. 34. 
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INTRODUÇÃO
A prisão em flagrante de um indivíduo é um dos momentos mais dramáticos na relação 

Estado-cidadão. Por decisão de uma autoridade que integra o Poder Executivo (nos termos da 
atual legislação, a autoridade de polícia judiciária é personificada, em regra, pelo delegado 
de polícia, com exceção dos crimes militares, em que é exercida pelos oficiais das Forças 
Armadas e Polícias Militares), com base em provas sumariamente produzidas (muitas vezes 
com envolvimento ou na presidência daquela mesma autoridade), o cidadão é temporaria-
mente recolhido ao cárcere, sem que haja, portanto, uma decisão judicial.

Como praticamente todos os institutos processuais penais, a prisão em flagrante também 
vem sofrendo diversas alterações e adaptações conforme a sociedade e o direito evoluem. O 
marco temporal e legislativo escolhido para o início de nossa análise é o Código de Processo 
Penal de 1941, estendendo-se até a sua última reforma operada pela Lei no 13.964/2019, 
conhecida como Pacote Anticrime. 

Quando da edição do Código de Processo Penal, em 1941, bastava a elaboração do auto 
de prisão em flagrante delito para que uma pessoa respondesse encarcerada a praticamente 
todo o processo penal. Seguidas alterações, ao longo de cinquenta anos, até a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, trouxeram a possibilidade de aplicação de outras medidas 
cautelares, como a fiança, para que se pudesse responder em liberdade ao processo. O 
processo penal militar brasileiro, de 1969, por exemplo, ainda opera sob o binômio prisão-
-liberdade, não havendo a possibilidade de imposição de qualquer medida cautelar, nem a 
própria fiança. Nesse processo, o indiciado ou responde preso ou em liberdade.

Contudo, após a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu um modelo proces-
sual penal acusatório e constitucionalizou uma série de garantias processuais, buscou-se a 
mitigação dos efeitos da prisão em flagrante, especialmente para compatibilizar o processo 
penal com o estado de inocência, submetendo-se a prisão em flagrante a uma análise judicial. 
Alterações ocorridas na segunda década do século XXI, principalmente em 2011 e 2019, 
novamente demandaram reflexões sobre a natureza do flagrante delito e seus efeitos sobre a 
vida do custodiado, admitindo a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão 
e colocando esta na categoria de ultima ratio.

A decisão pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela imposi-
ção de medidas cautelares ou pela concessão de liberdade sem qualquer medida restritiva, 
era temporalmente imediata e seguida da prisão em flagrante delito (prazo de 24 horas da 
sua finalização).

Esta aproximação do magistrado, tanto fisicamente daquele que fora custodiado em 
razão da prisão em flagrante delito quanto do material probatório produzido pela polícia, 
passou a trazer questionamentos sobre a sua “contaminação” e consequente parcialidade. 
Os naturais questionamentos envolvem a capacidade de o mesmo magistrado que decide 
no calor nos fatos ter isenção suficiente para decidir ao final do processo, de forma isenta.

Principalmente após as alterações de 2019, no chamado Pacote Anticrime, passou a 
viger o entendimento que sustentava que a nova legislação processual penal vedava a ação 
de ofício do magistrado, sendo imprescindível, para a decisão que convertia a prisão em fla-

(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   78(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   78 08/09/2021   17:24:0308/09/2021   17:24:03



79A EVoLUção DA PRiSão EM FLAGRANTE: Do CóDiGo DE 1941 Ao “PACoTE ANTiCRiME” 

grante em prisão preventiva, a manifestação da autoridade policial, do membro do Ministério 
Público ou ainda do querelante ou assistente de acusação nesse sentido. Este entendimento 
não foi, contudo, acolhido imediatamente por parte da magistratura brasileira, sendo detec-
tadas inúmeras tensões nos julgados das mais diversas cortes.

Este estudo, por meio de análise bibliográfica e de jurisprudência, tem por objetivo 
a demonstração sumária do espaço de decisão entre a autoridade de polícia judiciária e a 
autoridade judicial ao longo da evolução do Código de Processo Penal de 1941 e suas alte-
rações, bem como da liberdade que tem o magistrado em converter a prisão em flagrante 
em prisão preventiva. 

Para tanto, estudaremos as alterações desta legislação na matéria, bem como os estudos 
doutrinários. Sobre os limites da decisão jurisprudencial, adotaremos como referência meto-
dológica as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, dada a competência 
constitucional desta corte para decisão sobre conflitos em normas infraconstitucionais e por 
ter produzido os debates mais ricos sobre o tema.

1. SÍNTESE HISTÓRICA DA PRISÃO EM FLAGRANTE
A noção de flagrância é frequentemente descrita pela doutrina, de forma unânime 

e sem alterações históricas, como uma espécie de “chama ardente que indica a certeza de 
fogo próximo”. 

Hélio Tornaghi, ao escrever sobre o tema, manifestou-se da seguinte forma:

Diz-se que o crime é flagrante enquanto está sendo cometido. A própria palavra 
que, como se sabe, vem do latim flagrans, flagrantis, significa ardente, que arde, 
que está ardendo, pegando fogo.1

Flagrante, portanto, é a certeza visual da prática de um delito. Essa certeza gera a 
obrigação (para o poder público) ou a faculdade (para o particular) de evitar a continuidade 
da ação delitiva, permitindo-se, para tanto, a prisão do autor.2 O art. 302 do CPP tipifica o 
flagrante delito:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I – está cometendo a infração penal;
II – acaba de cometê-la;
III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

A permissão de deter o autor que se enquadre em uma das situações citadas decorre 
de dois principais fatores, o primeiro é o chamado fumus comissi delicti (ou a comprovação 
da ocorrência de um crime/indícios de autoria), o segundo é a necessidade de manifestação 
judicial a respeito da prisão no prazo máximo de 24 horas (art. 306 do CPP). 

1 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 164.
2 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 822.

(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   79(D)Temas Atuais de Direito Penal.indd   79 08/09/2021   17:24:0308/09/2021   17:24:03




