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Arguentes: Instituto Anjos da Liberdade e Associação Brasileira dos Advogados
 

Criminalistas 
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Processo Penal. Controle de convencionalídade. 
Alegação de que diversos dispositivos do Código de 
Processo Penal estariam sendo interpretados e 
aplicados de maneira incompatível com normas 
internacionais. Pretensão de modtficação da 
disciplína em vigor sobre prisão preventiva. 
colaboração premiada, produção probatória. sigilo 
entre c/iente e advogado, hipóteses de cabimento de 
habeas corpus e prazos processuais. Preliminares. 
Ilegitimidade ativa. Inadequação da via eleita. 
Inépcia da petição inicial. Impossibilídade jurídica 
dos pedidos. Irregularidade na representação 
processual. Ausência de juntada de. cópia dos 
dispositivos impugnados. Requisitos necessários à 
concessão da medida cautelar não satisfeitos. 
Ausência de fumus bani iuris. O ordenamento 
jurídico brasileiro consagra sistema processual 
penal compatível tanto com os tratados e convenções 
internalizados pelo País. como, em e.~pecial. com os 
preceitos da Carta Republicana. Insubsistência das 
pretensões dos arguentes de modtficar a sistemática 
normativa em vigor e de atribuir caráter absoluto a 
garantias asseguradas à defesa. Inexistência de 
periculum in mora. Mantfestação pelo não 
conhecimento da arguição e. quanto aos pedidos de 
medida cautelar, pelo seu indeferimento. 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

A Advogada-Geral da União vem, em atenção ao despacho proferido 

pelo Ministro Relator em 14 de junho de 2018, manifestar-se quanto à presente 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



I - DA ARGUIÇÃO 

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

com pedido de medida cautelar, proposta pelo Instituto Anjos da Liberdade e pela 

Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, tendo por objeto "diversos 

dispositivos do Decreto Lei 3.689/41, o Código de Processo Penar' (fi. 02 da 

petição inicial). 

Os arguentes sustentam, inicialmente, a viabilidade da utilização da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental como legítimo instrumento 

de "controle dtfuso de convencionalidade" das leis. 

Quanto ao mérito, aduzem que a aplicação da prisão preventiva em 

hipóteses não previstas pelas leis internas, especialmente como método para obter 

confissões e colaborações premiadas, afrontaria preceitos fundamentais e, por 

consequência, caracterizaria a ocorrência de ilicitudes internacionais. 

Nessa linha, defendem que a interpretação conferida aos artigos 282 

a 284 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nO 3.689, de 03 de outubro de 

1941)1 por alguns magistrados seria incompatível com os comandos inscritos no 

I "Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
 
I - 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;
 
/I - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
 
acusado.
 
§ I'" As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
 
§ 2'" As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de oficio ou a requerimento das partes ou, quando no
 
curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério
 
Público.
 
§ 3'" Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, ojuiz, ao receber o pedido de medida
 
cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças
 
necessárias, permanecendo os autos em juízo.
 
§ 4'" No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, ojuiz. de oficio ou mediante requerimento
 
do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação.
 
ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).
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artigo 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos2
, bem como com a 

imprescindível imparcialidade dos juízos que decretam a prisão preventiva e 

homologam informações colhidas a partir de delações premiadas. 

Alegam, a propósito, que a decretação de prisões preventivas com o 

fim de impulsionar colaborações premiadas constituiria processo de tortura, o que 

afrontaria deveres internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, tais como os 

consubstanciados na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir aTortura, 

aprovada pelo Decreto Legislativo n° 5, de 31 de maio de 1989. 

Nessa linha, afirmam que "a prisão preventiva superior a quinze 

dias, por mais dignas que sejam as condições, o aprisionamento prolongado, com 

as inextrincáveis ameaças de uma pena maior para quem não colaborar, nao 

pode ser visto como fora da prática de tortura, e, por conseguinte, se nao 

determinada a proibição erga omnes, em tempo razoável, pelo Supremo Tribunal 

Federal, coloca todos os Ministros que ratificarem a práxis como eventuais 

cúmplices em Terrorismo de Estado" (fi. 19 da petição inicial). 

§ 5" Ojuiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-Ia quando verificar afalta de motivo para que subsista,
 
bem como voltar a decretá-Ia, se sobrevierem razões que ajustifiquem.
 
§ 6" A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
 
(ar/. 319).
 

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão emflagrante delito ou por ordem escrita ejúndamentada da autoridade
 
judiciária competente, em decorréncia de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da
 
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
 
§ I" As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que nãofor isolada, cumulativa ou
 
alternativamente cominada pena privativa de liberdade.
 
§ 2" A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à
 
inviolabilidade do domicílio.
 

Art. 284. Não será permitido o emprego deforça, salvo a indispensável no caso de resisténcía ou de tentativa de
 
fuga do preso."
 

2 "Artigo 8. Garantiasjudiciais 
I. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por umjuiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penalformulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil. 
trabalhista, .fiscal ou de qualquer outra natureza." 
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Em seu entendimento, a prática questionada, por se caracterizar 

como crime contra a humanidade, estaria em descompasso com os artigos 8.1 e 

25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos3
, bem como com o 

Estatuto de Roma, aprovado pelo Decreto Legislativo nO 112, de 06 de junho de 

2002. 

Sustentam, sob outra perspectiva, que os artigos 155, 156, 170, 231, 

400 e 411 do Código de Processo Penal4 deveriam ser interpretados à luz da 

3 "Artigo 25. Proteção judicial 
I. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo. perante osjuí:::es 011 

tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitosfundamentais reconhecidos pela constituição. 
pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no 
exercício de suasfzmções oficiais." 

4 "A rt. 155. Ojui::: formará sua convicção pela livre apreciação da prova produ:::ida em contraditóriojudicial,
 
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.
 
ressalvadas as provas cautelares. não repetíveis e antecipadas.
 
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei
 
civil.
 

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fi:::er. sendo. porém. facultado ao jui::: de ofIcio:
 
1- ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e
 
relevantes, observando a necessidade. adequação e proporcionalidade da medida;
 
11- determinar. no curso da instrução. ou antes de proferir sentença. a reali:::ação de diligências para dirimir
 
dúvida sobre ponto relevante."
 

"Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova
 
perícia. Sempre que conveniente. os laudos serão ilustrados com provas fotográficas. ou microfotográficas.
 
desenhos ou esquemas."
 

"Ar/. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do
 
processo."
 

"A rt. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser reali:::ada no pra:::o máximo de 60 (sessenta) dias.
 
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela
 
defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código. bem como aos esclarecimentos dos peritos.
 
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida. o acusado.
 
§ I" As provas serão produ:::idas numa só audiência. podendo o jui::: indeferir as consideradas irrelevantes.
 
impertinentes ou protelatórias.
 
§ 2" Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes."
 

"Art. 411. Na audiência de instrução. proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. se possível. à
 
inquiriç{lo das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos
 
dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se. em seguida. o acusado e
 
procedendo-se o debate.
 
§ I" Os esclarecimentos dos peritos dependerüo de prévio requerimento e de deferimento pelojui:::.
 
§ 2" As provas serão produ:::idas em uma só audiência, podendo o jui::: indeferir as consideradas irrelevantes.
 
impertinentes ou protelatórias.
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Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de modo a compatibilizá-los ao 

preceito fundamental materializado no direito à produção probatória. 

A esse respeito, consideram que o indeferimento de provas 

requeridas pelo acusado quebraria a parcialidade necessária ao julgador da causa, 

circunstância que, sob a perspectiva de tratados e convenções internacionais, 

deveria implicar a vedação de semelhantes decisões no curso do processo penal. 

Diante disso, argumentam que "inexiste Defesa Técnica real e 

efetiva, e não apenas ficta, quando há pressuposição de verdade da palavra dos 

agentes públicos, e não é permitido ao acusado o direito de produzir provas, e de 

questionar, com perícias independentes, bem como com a análise detalhada dos 

materiais e métodos usados pelos técnicos da persecução estatal, as provas 

produzidas" (fi. 38 da petição inicial). 

Aduzem, também, que o sigilo entre cliente e advogado deveria ser 

preservado no sistema penal e processual penal brasileiro, em observância ao 

disposto nos artigos 8.1, 8.2.b, 8.2.c e 8.2.f da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos5
• Assim, defendem a aplicação de interpretação confonne ao 

§ 3" Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código.
 
§ 4" As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à d(;!fesa, pelo prazo de
 
20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais lO (dez).
 
§ 5" Havendo mais de I (um) acusado. o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será
 
individual.
 
§ 6" Ao assistente do Ministério Público, após a man(festação deste, serão concedidos lO (dez) minutos.
 
prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
 
§ 7" Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a condução
 
coercitiva de quem deva comparecer.
 
§ 8" A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em
 
qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.
 
§ 9" Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou ofará em lO (dez) dias, ordenando que os autos
 
para isso lhe sejam cone/usos."
 

5 "Artigo 8. Garantiasjudiciais
 
( ...)
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"artigo 157 do Cpp6, combinado com artigo 7~ 11 e IH, do Estatuto da OAB7
, 

sendo considerada nula toda prova, e demais obtidas por derivação, de quebra 

de sigilo profissional entre cliente e advogado, e invasão de espaços profissionais 

do Advogado sem representante da OAB acompanhando todas as etapas do 

escrutínio de prova" (fi. 47 da peça vestibular). 

Ainda segundo os autores, a interpretação restritiva adotada pelos 

tribunais pátrios quanto ao cabimento do habeas corpus vulneraria o artigo 25.1 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como ensejaria a 

caracterização do delito internacional previsto no artigo 7° do Estatuto de Roma8
. 

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 
sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
( ...) 
b. comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
c. concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa; 
(...) 
f direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas 
ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os/atos; " 

6 "A rt. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as 
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
§ I!!. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. salvo quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das 
primeiras. 
§ 2!!. Considera-se/onte independente aquela que por si só. seguindo os trâmites típicos e de praxe. próprios da 
investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao/ato objeto da prova. 
§]!!. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível. esta será inutilizada por decisão 
judicial, /acultado às partes acompanhar o incidente." 

7 "Art. r São direitos do advogado: 
(00' ) 
1/- a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua
 
correspondência escrita. eletrônica, tele/ônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;
 
111- comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem
 
presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;"
 

8 "Artigo 7!!.
 
Crimes contra a Humanidade
 
I. Para os efeitos do presente Estatuto, enlende-se por 'crime contra a humanidade', qualquer um dos atos
 
seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população
 
civil, havendo conhecimento desse ataque:
 
a) Homicídio;
 
b) Extermínio;
 
c) Escravidão;
 
d) Deportação ou transferência/orçada de uma população;
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Além disso, afirmam que eventuais posturas dos Ministros dessa 

Suprema Corte que afrontem os tratados internacionais mencionados na petição 

inicial seriam passíveis de caracterização como crimes de responsabilidade 

internacional, com fulcro no artigo 52, inciso II, da Constituição Federal9
, assim 

como no artigo 39, item 5, da Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950 1°. 

Por fim, no entendimento dos requerentes, os prazos proceSSUaIS 

penais deveriam ser redimensionados em conformidade com os casos concretos, 

seja no sentido da fixação de prazos idênticos para a acusação e a defesa, seja para 

adaptar os prazos da defesa à quantidade de páginas do processo, providências 

que teriam respaldo, a seu ver, no artigo 8.2.c da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 

Com esteio nesses argumentos, os arguentes pedem a concessão de 

medida cautelar, nos seguintes termos: 

e) Prisão ou outraforma de privação da liberdadefisica grave. em violação das normas fundamentais de direito 
internacional; 

.fJ Tortura; _ 
g) Agressão sexual. escravatura sexual, prostituição forçada. gravide=fórçada, esterili=ação forçada ou qualquer 
oUlraforma de violência no campo sexual de gravidade comparável; 
h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado. por motivos políticos, raciais. nacionais. 
étnicos. culturais, religiosos ou de gênero. tal como definido no parágrafo 3U.. ou em função de outros critérios 
universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional. relacionados com qualquer ato referido 
neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do Tribunal; 
i) Desaparecimentoforçado de pessoas; 
j) Crime de apartheid; 
k) Outros atos desumanos de caráter semelhante. que causem intencionalmente grande s()!i-imento, ou afetem 
gravemente a integridade fisica ou a saúdefJsica ou mental, 
( ...)" 

9 "Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
 
( ...)
 
/I processar ejulgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal. os membros do Conselho Nacional de Justiça e
 
do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União
 
nos crimes de responsabilidade;"
 

10 "Art. 39. São crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal: 
( ...) 
5 - proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decôro de suas/unções." 
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Primeiro Pedido Liminar. 

Requer-se a declaração de nul idade imediata, que se espera confirmada 
em decisão definitiva, de qualquer confissão ou colaboração premiada 
como elemento de prova realizada por Réu preso em prisão cautelar de 
qualquer espécie, cujo período de encarceramento seja superior a 
quinze dias, e que até a condenação em definitivo não esteja em 
liberdade ou regime de proteção à testemunha ou compatível, e, 
igualmente, quando previamente o colaborador não tenha ficado detido 
em ambiente carcerário conforme as Regras de Mandela ou Regras de 
Bangkok. 

Segundo Pedido Liminar 

Requer-se o reconhecimento imediato de violação de preceito 
fundamental a restrição ao Habeas Corpus, como liminarmente 
determinado que o Recurso em Habeas Corpus, por sua complexidade, 
e o grande volume de subjetividades que permitem os Tribunais a quo 
irem pautando e reduzindo a matéria passível de análise pelo Supremo 
Tribunal Federal, seja considerado incompatível com o artigo 25, 11, da 
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos ll , declarando-se a 
vedação de qualquer óbice ao Recurso de Habeas Corpus, e 
considerada falta funcional grave, pelos gravames materiais e imateriais 
trazidos ao Estado, a recusa de qualquer Tribunal em conhecer e julgar 
Habeas Corpus. 

Por conseguinte, espera-se a pacificação, já em liminar, da matéria, pelo 
Pleno do Supremo Tribunal Federal. 

Terceiro Pedido Liminar 

Requer-se, também, em liminar, que o sigilo Cliente Advogado seja 
considerado preceito fundamental não passível de relativização, 
determinando-se a proibição de extração de provas a partir de 
gravações, escutas telefônicas, cópias de anotações ou material de 
trabalho que digam respeito à relação cliente advogado, determinando
se que seja considerada falta funcional grave qualquer violação deste 
preceito. Logo seja, em liminar, tornada norma nula, e violadora da 
Constituição Federal, qualquer forma de proibir o sigilo entre cliente e 
advogado, gravação forçada das conversas entre cliente e advogado, 
óbices de contato direto e reservado de qualquer natureza. 

Quarto pedido liminar 

Requer-se que seja considerado imediatamente, até quando do 

11 "Artigo 25. Proteçãojudicial 
(...) 
2. Os Estados Partes comprometem-se: 
a. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do 
Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 
b. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
c. a assegurar o cumprimento. pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha considerado 
procedente o recurso." 
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julgamento definitivo do mérito, causa de nulidade absoluta o 
indeferimento de provas periciais requeridas pela Defesa, ressalvando
se o direito de o Juiz, fundamentadamente, apresentar argumentos 
técnicos hígidos para exigir um prazo máximo, dentro da razoabilidade 
técnica, para Defesa produzir a prova ou a contraprova. A recusa em 
cumprir tal determinação, requer-se seja considerada causa de nulidade 
absoluta e falta disciplinar punível. 

Igualmente causa de nulidade absoluta a aceitação de prova mediante 
recusa de contraprova pela Defesa, por peritos da Defesa, bem como 
seja motivo de nulidade absoluta a perda de material de contraprova 
que, pelas técnicas científicas, possam ser guardadas amostras para 
contraprovas, e.g. sangue e sêmen, não sendo escusáveis argumentos de 
falta de recursos financeiros ou falhas técnicas do Estado. Convém 
lembrar que os EUA e outros países mantém normas de tais natureza, e 
por conta dessa guarda de material pessoas saem do corredor da morte, 
inocentadas por técnicas melhoradas, ou, quando alguma organização 
não governamental assume o caso, se demonstra erros dos peritos 
oficiais. 

Quinto Pedido Liminar 

Requer-se que em cumprimento ao artigo 8.2.c da Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos, seja garantido à Defesa para 
defesa prévia, após a denúncia, um prazo mínimo de um dia para cada 
100 páginas de denúncia e documentos probatórios, e para recurso de 
sentença ou acórdão, o mínimo de um dia para cada 50 páginas da 
decisão a ser recorrida (fls. 63/65 da petição inicial). 

No mérito, postulam provimentos jurisdicionais assim descritos na 

peça vestibular (fls. 65/68): 

Requer-se seja declarado como violação de preceito fundamental, crime 
contra a humanidade, qualquer uso da prisão preventiva como forma de 
obter confissões e colaborações premiadas. 

Para fins de extrair-se qualquer forma de delação premiada, requer-se 
que o prazo máximo de prisão preventiva não ultrapasse a quinze dias, 
improlTogáveis, e que as delações só sejam consideradas válidas se o 
colaborador responder, até o julgamento de segunda instância, todo o 
processo em liberdade, salvo situação de custódia não prisional de 
proteção à testemunha. 

Requer-se sejam declaradas nulas todas as colaborações premiadas e 
confissões obtidas por meio de prolongamentos de prisões preventivas. 

Requer-se que esta Suprema Corte, em Controle Difuso de 
Convencionalidade combinado com Controle de Constitucionalidade, 
declare ilícito punível, inclusive com suspensão sumária do cargo de 
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qualquer autoridade pública, a insistência de se usar como prova lícita, 
a nula prova ilícita decorrente de crime de tortura, lesa humanidade, 
obtidas a partir de pessoa preventivamente presa por mais de quinze 
dias. 

Na questão da paridade de armas, imparcialidade e direito de defesa. 

Resumindo este tópico, requer-se que sejam consideradas violadoras de 
preceitos fundamentais qualquer restrição do direito de produção de 
provas pela Defesa dos acusados, definindo-se assim que seja dada 
interpretação conforme aos indigitados dispositivos do Código de 
Processo Penal. 

I - Determinando-se ser direito da Defesa requerer amostras de 
material colhido nas fases inquisitoriais que possam, de alguma forma, 
serem conservados. Em provado que o material poderia ser conservado, 
e não o foi por falta de recursos ou erro do Estado, requer-se que seja 
determinado, em observância à Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos, prova absolutamente nula, da qual não se possa extrair 
nenhuma conclusão, sob ônus de falta funcional, o Julgador, em 
conformidade com dispositivos ventilados no corpo da inicial, em 
tópico próprio. 

2 - Determinando-se o direito da Defesa questionar os laudos periciais 
dos peritos públicos, a partir do direito de contratar peritos particulares, 
tendo a Defesa o direito de inquirir métodos e capacidade técnica dos 
peritos oficiais em Juízo. E, igualmente, quando a prova que a técnica 
científica permita a guarda, como amostras de sangue, sêmen e cabelos, 
mesmo objeto de perícias oficiais, for perdida, seja obrigatoriamente 
declarada nula, nulidade absoluta com contaminação da nulidade a 
todas as provas decorrentes, a prova obtida, sendo a autoridade 
judiciária que descumprir com tal dever passível de indiciamento em 
crime de responsabilidade. 

3 - Determinando-se o pleno direito da Defesa produzir provas técnicas 
que requisitar, sendo causa de nulidade absoluta de todos os atos 
processuais o indeferimento, independente de motivação, por parte do 
Juiz, antes de a prova ser produzida, sendo facultado apenas um prazo 
máximo, conforme a complexidade técnica, devendo esse prazo 
máximo ser fundamentado. 

4 - Determinando-se que todos os registros, anotações, depoimentos e 
informações sobre laudos periciais, principalmente aqueles elementos 
capazes de ilidir a culpa do acusado, estando em posse da acusação, 
sejam obrigatórios, sob nulidade total do processo, de serem informados 
à Defesa do acusado, e a violação de tal dever seja considerado falta 
funcional grave, crime de responsabilidade e violação de direitos e 
garantias fundamentais, punível de forma rigorosa. No contexto, 
requer-se a declaração de causa de falta funcional grave destruir com 
dolo, ou por culpa grave permitir a destruição de amostras e registros 
de material e perícias, a penalização dos funcionários públicos devendo 
ser independente da nulidade absoluta da prova e de todas as demais 
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provas dessa derivada. 

Dentro do Preceito Fundamental da Garantia da Defesa, Sigilo Cliente 
Advogado. 

Ante o exposto requer-se ser considerado quebra de imparcialidade e 
violação de preceito fundamental, violação cabal dos artigos 8.1, 8.2.b, 
8.2.c e 8.2.f todo e qualquer ato que: 

1 - Viole, sob qualquer argumento, o sigilo Cliente e Advogado. 

2 - Por consequência toda comunicação entre Advogado e Cliente, por 
absolutamente qualquer meio, seja considerada inviolável, e a gravação 
e uso ilegal, vedado pela Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos, seja considerado ato atentatório contra Direitos e Garantias 
Fundamentais, e punível, inclusive para o Magistrado que determinar 
tal gravação de forma dolosa ou em culpa grave, e inescusável se 
tomando conhecimento do conteúdo, não determinar a sua destruição e 
exigir abertura de procedimentos investigativos para apurar os 
responsáveis pelas gravações ilícitas. 

3 - Proíba à Defesa de se comunicar em particular com o acusado, onde 
quer que este se encontre, em sigilo, e tenha direito de tomar notas, fazer 
anotações, sigilosas, não passíveis de serem usadas como evidências. 

E como último pedido de mérito, requer-se seja declarado indisponível 
e pétreo direito da Defesa o Direito ao Habeas Corpus Originário, sem 
restrições, sem formalidades, contra decisão da instância inferior, 
cumprindo papel de recurso de amparo frente à instância superior, visto 
a obrigação assumida pelos artigos 1.1, 2, e 25.1, da Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanosl 2. 

Por fim, requer-se que haja o dever das decisões judiciais seguirem os 
mandamentos de imparcialidade e fundamentação determinados pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, devendo ser vedado a 
omissão, o deixar de se manifestar explicitamente sobre todas as provas 
e argumentos trazidos pela Defesa, sob ônus de nulidade da 
condenação. Nesta esteira deva ser considerada anulável toda sentença 
que se omita sobre quesitos e argumentos da Defesa. 

12 "Artigo I. Obrigação de respeitar os direitos 
I. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e 
a garantir seu livre e pleno exercicio a toda pessoa que esteja sujeita à suajurisdição, sem discriminação alguma 
por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional 
ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 

Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno 
Se o exercicio dos direitos e liberdades mencionados no artigo I ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar. de acordo com as suas normas 
constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que/orem 
necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades." 
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o processo foi despachado pelo Ministro Relator Roberto Barroso, 

que, nos termos do rito previsto pelo artigo 5°, § 2°, da Lei nO 9.882, de 03 de 

dezembro de 1999, solicitou informações à autoridade requerida, bem como 

determinou a oitiva da Advogada-Geral da União e da Procuradora-Geral da 

República. 

Em atendimento à solicitação, o Presidente da República sustentou, 

em sede cautelar, que a presente arguição não deveria ser conhecida, diante da 

constatação de irregularidades nos instrumentos procuratórios, da ausência de 

legitimidade ativa dos arguentes, da inépcia da petição inicial e da inexistência de 

interesse de agir. 

Ainda de acordo com o Chefe do Poder Executivo federal, os 

requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar não restaram 

demonstrados pelos autores, devendo a ação, no mérito, ser julgada improcedente. 

Na sequência, vieram os autos para manifestação da Advogada-Geral 

da União. 

11 - PRELIMINARES 

11.1 - Da ilegitimidade ativa dos requerentes 

Inicialmente, cumpre destacar que os autores não possuem 

legitimidade para o ajuizamento da presente arguição de descumprimento de 

preceito fundamental. 

Isso porque, diversamente do que sustentam na petição inicial, os 
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arguentes não satisfazem os requisitos constantes do artigo 103, inciso IX, da 

Constituição Federal 13 , que somente confere legitimidade ativa ad causam as 

confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. 

De fato, o Instituto Anjos da Liberdade não se destina à representação 

de uma classe ou categoria determinada. Em consonância com o artigo 2° do seu 

Estatuto Social (documento eletrônico nO 4), trata-se de associação civil voltada, 

essencialmente, a prestar assistência social a ex-detentos. Confira-se: 

Art. 2° - A Associação tem por finalidades de Assistência Social: 
I- promover o resgate da cidadania dos ex-detento, através da promoção 
do ser humano no seus aspectos físicos, mentais e profissionais; 
II- dar assistência jurídica gratuito ao preso dentro do sistema prisionais 
no Rio de Janeiro e até em outros Estados da Federação; 
III- prestar assistência psicológica e social aos ex-detentos e seus 
familiares, através de programas específicos geridos e mantidos com 
recursos próprios ou mediante convênios com o poder público ou 
privado em todas as esferas administrativas, inclusive com entidades 
internacionais. 
IV- promover cursos profissionalizantes para os ex-detentos, 
preparando-os para o retorno ao convívio social e o próprio sustento; 
V- promover a integração dos seus programas com órgãos oficiais que 
atuam no campo social, para melhor atendimento aos beneficiários 
através de convênios firmados com órgãos público; 
VI- auxiliar na manutenção dos projetos voltados ao resgate da 
cidadania e ressocialização dos ex-detentos, mantidos pelo poder 
público, em quaisquer de suas esferas; 
VII- promover a integração dos ex-detentos e seus familiares à cursos 
de alfabetização, fundamental, médio e superior na rede de Ensino 
Municipal e Estadual; 
VII- promover campanhas de prevenção e combate a doenças 
infectocontagiosas no interior do Sistema Prisional; 
VIII- manter campanhas de combate à fome e desnutrição; 
XI- promover incentivo à prática de esportes aos adultos e idosos; 
XII- realizar cursos profissionalizantes de Alvenaria, Informática, 
Manicure, Pintura, Eletricista e Confecção Têxtil para os ex-detentos; 

13 "Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 
( ...) 
IX - confederação sindical 011 entidade de classe de âmbito nacional." 
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Em outros termos, o Instituto Anjos da Liberdade não se caracteriza 

como entidade de classe ou confederação sindical para os fins do artigo 103, inciso 

IX, da Carta da República, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes dessa Suprema Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
CIDADANIA (ASPIM). ART. 103, XI, DA CARTA MAGNA. 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE 
DE ÂMBITO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - A associação 
agravante não se enquadra no conceito de entidade de classe de que 
trata o art. 103, XI, da Constituição Federal, pois, "a pretexto de 
efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de 
diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas" 
(ADI 4.230-AgR/RJ, ReI. Min. Dias Toffoli). 11 - Agravo regimental a 
que se nega provimento. 
(ADI n° 4231 AgR, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 21/08/2014, Publicação em 
25/09/2014); 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCISO 
IX DO ART. 103 DA CF/88. A entidade-agravante, além de não 
possuir caráter nacional, também não congrega nem uma classe 
profissional nem uma classe econômica propriamente dita. Agravo 
desprovido. 
(ADI n° 3613 AgR, Relator: Ministro Carlos Britto, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 12/06/2006, Publicação em 
25/08/2006; grifou-se). 

De modo semelhante, a Associação Brasileira dos Advogados 

Criminalistas também não se caracteriza como entidade representativa de 

categoria econômica ou profissional homogênea. 

Com efeito, o artigo 1° do Estatuto Social da entidade (documento 

eletrônico nO 8) indica que seu objetivo corresponde à "defesa das garantias do 

livre exercício profissional e direitos dos Advogados e Advogados Criminalistas", 

ao passo que o artigo 20 desse diploma admite, em seu quadro associativo, pessoas 
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ou instituições "estranhas à advocacia". Veja-se: 

Art. 20. São associados da ABRACrim: 
I - os regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que 
se filiarem como contribuintes; 
11 - os membros honorários, assim considerados as pessoas ou 
instituições, mesmo que estranhas à advocacia, que tenham contribuído 
para o alcance das finalidades da ABRACrim e engrandecimento da 
advocacia brasileira, por proposta da presidência, referendada pelo 
Conselho Nacional da Advocacia Criminal; 
III - Entidades Coligadas são aquelas que mediante convênio postulem 
tal condição, desde que contenham em seus quadros profissionais da 
advocacia e que possuam estatutariamente objetivos semelhantes. 

Verifica-se, pois, a heterogeneidade da composição social da 

Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, cujos filiados podem ser 

advogados, criminalistas ou não, públicos ou privados; pessoas físicas oujurídicas 

estranhas ao exercício da advocacia; e entidades coligadas, desde que seus 

quadros contemplem profissionais da advocacia, ainda que ao lado de sujeitos 

vinculados a outras categorias. 

Em consonância com a jurisprudência consolidada dessa Corte 

Constitucional, a conformação estatutária da Associação Brasileira dos 

Advogados Criminalistas afasta sua legitimidade para o acionamento da via 

concentrada de controle de constitucionalidade. Confira-se: 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE 
NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE 
REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES 
DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATlVA. NÃO 
PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. A Associação 
Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro 
(ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de 
controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus 
associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, 
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reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas 
por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica. 2. A 
jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a 
entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena 
abrangência (ADI 3617 AgR, ReI. Min. CEZAR PELUSO), um 
bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, 
ReI. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/9/2014; da ADI 
4.230 AgR, ReI. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, ReI. Min. 
EROS GRAU). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(ADI nO 5071 AgR, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 18/12/2017, Publicação em 
02/02/2018; grifou-se); 

Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Associação 
heterogênea. Ilegitimidade ativa. Não preenchidos os requisitos do art. 
103, IX, da CF/88. Jurisprudência da Corte. 1. A heterogeneidade da 
composição da autora, que admite serem suas associadas pessoas 
físicas de diversas categorias profissionais, empresas do setor da 
indústria e empresas do setor do comércio, conforme disposições 
estatutárias, faz com que ela não se enquadre como entidade de 
classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF/88). Reconhecimento 
da ilegitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. 2. 
Agravo regimental não provido. 
(ADI n° 4660 AgR, Relator: Ministro Dias Toffoli, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 02/12/2016, Publicação em 
08/05/2017; grifou-se). 

Além disso, ambos os arguentes deixaram de comprovar que 

ostentam caráter nacional, circunstância que confirma sua ilegitimidade ativa ad 

causam, nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Veja-se: 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE ADVOGADOS PÚBLICOS (ABRAP). NÃO 
COMPROVAÇÃO DA AGRANGÊNCIA NACIONAL DA 
ENTIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Associação Brasileira de 
Advogados Públicos (ABRAP), não comprovada a sua abrangência 
nacional, não detém legitimidade para a propositura de ações de 
controle concentrado de constitucionalidade. 2. A Jurisprudência do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é sedimentada quanto à 
exigência subjetiva da presença da entidade, que se pretenda 
habilitada a ações de controle concentrada, em ao menos nove 
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estados, critério para confirmação da sua abrangência nacional.
 
Precedentes. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
 
(ADI n° 5523 AgR, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Órgão
 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 09/04/2018, Publicação em
 
16/04/2018; grifou-se).
 

Assim, a presente arguição não comporta conhecimento. 

lI]] - Da inadequação da via eleita e da inépcia da petição inicial 

Note-se, outrossim, que a petição inicial apresentada pelos arguentes 

não satisfaz alguns dos requisitos essenciais exigidos pela Lei n° 9.882/1999 para 

o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

De fato, o artigo 3°, inciso I, desse diploma legal exige "a indicação 

do preceito fundamental que se considera violado", sob pena de indeferimento 

liminar da exordial 14
• Não obstante, por pretenderem o exercício de "Controle 

Difuso de Constitucionalidade" (fi. OI da petição inicia!), os requerentes se 

limitam a indicar, como parâmetros de controle, disposições constantes de 

tratados e convenções internacionais que não possuem estatura constitucional. 

Ocorre que a Via da arguição de descumprimento destina-se à 

fiscalização da constitucionalidade de atos do Poder Público, de modo que os 

preceitos fundamentais cuja afronta autoriza sua utilização devem estar previstos 

na Constituição da República. É o que se depreende do texto expresso do artigo 

102, § 1°, da Lei Maior: 

Art. 102. (...) 

14 "Art. ]!! A petição inicial deverá conter:
 
1- a indicação do preceito fundamental que se considera violado;"
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§ 1.° A argmçao de descumprimento de preceito fundamental, 
decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal, na forma da lei. (Grifou-se). 

Nessa linha, essa Suprema Corte reconhece que a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental constitui instrumento de defesa da 

Constituição. Veja-se: 

Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nO 9882, de 
3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da referida medida 
constitucional. 2. Compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca 
do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, 
como preceito fundamental. 3. Cabimento da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. Necessidade de o 
requerente apontar a lesão ou ameaça de ofensa a preceito 
fundamental, e este, efetivamente, ser reconhecido como tal, pelo 
Supremo Tribunal Federal. 4. Argüição de descumprimento de 
preceito fundamental como instrumento de defesa da Constituição, 
em controle concentrado. (... ) 10. Argüição de descumprimento de 
preceito fundamental não conhecida, porque não admissível, no caso 
concreto, em face da natureza do ato do Poder Público impugnado. 
(ADPF nO I QO, Relator: Ministro Néri da Silveira, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 03/02/2000, Publicação em 
07/11/2003; grifou-se). 

Em descompasso com o disposto na Lei nO 9.882/1999 e no artigo 

102, § 1°, da Constituição, a petição inicial da presente arguição veicula alegações 

pautadas, exclusivamente, em disposições normativas de natureza 

infraconstitucional. 

A propósito, cumpre esclarecer que, conquanto o artigo 5°, § 3°, da 

Carta de 1988 15 admita que tratados e convenções internacionais de direitos 

humanos sejam intemalizados com status equivalente ao das emendas 

15 "Art. 5° (. .. ) 
§ ]0 Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados. em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos. por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais." 

ADPF na 517. ReI. Min. Roberto Barroso 18 



constitucionais, essa não é a situação dos diplomas apontados pelos arguentes 

como parâmetros de controle, consoante se depreende dos seguintes precedentes: 

DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO 
DEPOSITÁRIO INFIEL. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. 
ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A matéria em julgamento neste habeas 
corpus envolve a temática da (in)admissibilidade da prisão civil do 
depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro no período 
posterior ao ingresso do Pacto de São José da Costa Rica no direito 
nacional. 2. Há o caráter especial do Pacto Internacional dos 
Direitos Civis Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 7), 
ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses 
diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar 
específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da 
Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo 
supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos 
pelo Brasil, toma inaplicável a legislação infraconstitucional com ele 
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. (...) 4. 
Habeas corpus concedido. 
(HC nO 95967, Relatora: Ministra Ellen Gracie, Órgão Julgador: 
Segunda Turma, Julgamento em 11/11/2008, Publicação em 
28/11/2008; grifou-se); 

PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. 
INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO 
ART. 5° DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO 
HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do 
Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 7), ambos no 
ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário 
infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre 
direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento 
jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação 
interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de 
direitos humanos subscritos pelo Brasil toma inaplicável a legislação 
infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao 
ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 
e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do 
Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). (...) RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RE nO 
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349703, Relator: Ministro Carlos Britto, Relator para o Acórdão: 
Ministro Gilmar Mendes, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento 
em 03112/2008, Publicação em 05/06/2009; grifou-se). 

Atualmente, apenas a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nO 6.949, de 25 de agosto de 

2009, constitui diploma internacional com estatura equivalente à das emendas 

constitucionais 16, característica que não alcança os parâmetros apontados pelos 

arguentes. 

Resta claro, portanto, que as questões suscitadas pelos requerentes 

não se enquadram como objeto suscetível de controle concentrado de 

constitucionalidade, o qual não admite o "controle difuso de convencionalidade" 

pretendido pelos autores, consistente no exame da compatibilidade de dispositivos 

do Código de Processo Penal com tratados e convenções internacionais, sem 

qualquer contraponto com o Texto Constitucional. 

Diante disso, constata-se a inadequação da via eleita pelos arguentes. 

Além disso, os fundamentos lançados na petição inicial são confusos 

e imprecisos, não sendo possível sequer concluir que os pleitos formulados pelos 

arguentes decorrem, de fato, dos argumentos enunciados ao longo da peça. Os 

autores não fornecem elementos mínimos para viabilizar a adequada compreensão 

de sua tese, tendo deixado, inclusive, de esclarecer quais normas compõem o 

objeto da causa, dado que não mencionam nenhum dispositivo legal específico 

nos pedidos cautelares e definitivos que constam da exordial. 

16 Nesse sentido, confira-se: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-Iegis/internacional/tratados
equivalentes-a-emendas-constitucionais-l>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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As falhas verificadas na petição inicial, além de impedirem o pleno 

exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudicam a delimitação precisa do 

objeto da arguição, a ponto de tornar inviável sua apreciação por essa Suprema 

Corte. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA 
E ABSTRATA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
LEI COMPLEMENTAR 141/2012, ART. 13, § 2°. EXPRESSÃO 
"FEDERAL". DECRETO 7.507/2011, ART. 2°, CAPUT. 
EXPRESSÃO "FEDERAIS". AGRAVO REGIMENTAL. 
DESPROVIMENTO. 1. Pedido articulado em termos meramente 
genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado 
do processo. Inicial inepta. 2. Esta CORTE inadmite, para fins de 
questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação 
se apresente de forma abstrata. Precedentes. 3. Agravo regimental que 
repisa argumentação desprovida de fundamentos específicos. 4. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
(ADI n° 5118 AgR, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 09/04/2018, Publicação em, 
17/05/2018; grifou-se); 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA 
INICIAL. - É NECESSARIO, EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, QUE VENHAM EXPOSTOS OS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO COM RELAÇÃO ÀS 
NORMAS IMPUGNADAS, NÃO SENDO DE ADMITIR-SE 
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE n\JCONSTITUCIONALIDADE SEM 
QUALQUER DEMONSTRAÇÃO RAZOÁVEL, NEM ATAQUE A 
QUASE DUAS DEZENAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS EM 
SUA TOTALIDADE COM ALEGAÇÕES POR AMOSTRAGEM. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE 
CONHECE. 
(ADI n° 259, Relator: Ministro Moreira Alves, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 11/03/1991, Publicação em 
19/02/1993; grifou-se). 

Nesses termos, conclui-se pela inépcia da petição inicial da presente 
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arguição, o que enseja seu indeferimento (artigo 4°, caput, da Lei nO 9.882/1999 17
). 

11.111- Da impossibilidade jurídica dos pedidos 

Ressalte-se, ainda, que os provimentos jurisdicionais demandados 

pelos autores exigem a atuação desse Supremo Tribunal Federal como legislador 

positivo, uma vez que envolvem o estabelecimento de regras novas, não previstas 

no ordenamento em vigor. 

De fato, sob o pretexto de sugenrem interpretação conforme a 

diversos dispositivos do Código de Processo Penal, os arguentes pretendem, na 

verdade, a instituição de regime processual distinto, acrescido de diversas 

disposições que não foram aprovadas pelo legislador federal, tais como a 

determinação de que as colaborações premiadas sejam consideradas nulas quando 

firmadas no curso de prisões preventivas com prazo superior a 15 (quinze) dias; e 

a previsão de que os prazos processuais passem a ser fixados de acordo com a 

quantidade de folhas do respectivo processo. 

Com efeito, as prisões preventivas não possuem termo 

predeterminado pela lei processual penal, a qual também não define os prazos 

processuais em razão do volume de documentos acostados aos autos do processo. 

Trata-se, como se nota, de pleitos consistentes na reformulação da disciplina 

processual em vigor, de forma a amoldá-la aos interesses da defesa, sem que tais 

provimentos possam ser diretamente extraídos do Texto Constitucional. 

Os autores não se limitam, destarte, a provocar a função de legislador 

17 "Art. 4'-'- A petição inicial será indeferida liminarmente. pelo relator. quando não for o caso de argüição de 
descumprimento de preceitofimdamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta." 
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negativo que cabe a esse Pretório Excelso exercer no controle concentrado de 

constitucionalidade. Na verdade, pretendem que essa Suprema Corte atue como 

legislador positivo, o que não encontra respaldo em sua jurisprudência. Confira-

se: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR 
OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE PROPAGANDA DE 
BEBIDAS DE TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A TREZE GRAUS 
GAY LUSSAC (13° GL). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATUAÇÃO 
DO PODER LEGISLATIVO. ART. 2° DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR POSITIVO, 
SUBSTITUINDO-SE AO PODER LEGISLATIVO NA 
DEFINiÇÃO DE CRITÉRIOS ADOTADOS NA APROVAÇÃO 
DAS NORMAS DE PROPAGANDA DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS: PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA 
IMPROCEDENTE. DECISÃO COM EFEITOS VINCUANTES. 
(ADO n° 22, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 22/04/2015, Publicação em 
03/08/2015 ; grifou-se); 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de 
renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da 
legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do 
judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. 
Súmula n° 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente 
poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da 
legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual 
ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do 
recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário 
atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos 
não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em 
exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático
probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 4. Agravo regimental não 
provido. 
(RE n° 852409 AgR, Relator: Ministro Dias Toffoli, Órgão Julgador: 
Segunda Tunna, Julgamento em 07/04/2015, Publicação em 
30/04/2015 ; grifou-se); 

Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Liminar. Argüição de 
inconstitucionalidade da expressão "um terço" do inciso I e do 
inciso 11 do § 2°, do § 3° e do § 4° do artigo 47 da Lei n° 9.504, de 30 
de setembro de 1997, ou quando não, do artigo 47, incisos I, 111, V e 
VI, exceto suas alíneas "a" e "b" de seu § 1°, em suas partes marcadas 
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em negrito, bem como dos incisos e parágrafos do artigo 19 da Instrução 
nO 35 - CLASSE 12a 

- DISTRITO FEDERAL, aprovada pela Resolução 
nO 20.106/98 do TSE que reproduziram os da citada Lei 9.504/97 
atacados. - Em se tratando de instrução do TSE que se limita a 
reproduzir dispositivos da Lei 9.504/97 também impugnados, a 
argüição relativa a essa instrução se situa apenas mediatamente no 
âmbito da constitucionalidade, razão por que não se conhece da 
presente ação nesse ponto. - Quanto ao primeiro pedido alternativo 
sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.504/97 
impugnados, a declaração de inconstitucionalidade, se acolhida 
como foi requerida, modificará o sistema da Lei pela alteração do 
seu sentido, o que importa sua impossibilidade jurídica, uma vez 
que o Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos 
normativos, só atua como legislador negativo e não como legislador 
positivo. - No tocante ao segundo pedido alternativo, não se podendo, 
nesta ação, examinar a constitucionalidade, ou não, do sistema de 
distribuição de honorários com base no critério da proporcionalidade 
para a propaganda eleitoral de todos os mandatos eletivos ou de apenas 
alguns deles, há impossibilidade jurídica de se examinar, sob qualquer 
ângulo que seja ligado a esse critério, a inconstitucionalidade dos 
dispositivos atacados nesse pedido alternativo. Ação direta de 
inconstitucionalidade não conhecida. 
(ADI nO 1822, Relator: Ministro Moreira Alves, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 26/06/1998, Publicação em 
10/12/1999; grifou-se). 

Desse modo, impõe-se o não conhecimento da arguição, nos termos 

da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. 

JI.IV - Da irregularidade na representação processual dos arguentes 

Observe-se, outrossim, que os autores, não obstante tenham juntado 

aos autos instrumentos de mandato, não o fizeram de maneira adequada. 

Isso porque tanto a procuração supostamente conferida pelo Instituto 

Anjos da Liberdade, quanto o instrumento referente à Associação Brasileira dos 

Advogados Criminalistas (documentos eletrônicos nO 2 e 3, respectivamente) não 

foram firmados pelos representantes legais das entidades, sendo, portanto, 

juridicamente inexistentes. 
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Embora tenham, aparentemente, tentado corrigir a irregularidade 

apontada em momento posterior (documentos eletrônicos nO 23 e 24), constata-se 

que as novas procurações acostadas aos autos concederam poderes a advogado 

que não subscrevera a peça preambular desta arguição. 

Além disso, os arguentes deixaram de especificar os atos do Poder 

Público impugnados nos instrumentos de procuração que acompanham a petição 

inicial, os quais se limitam a conceder, genericamente, poderes para a atuação 

perante esse Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Justiça. 

Referidas irregularidades constituem vícios de representação 

processual que inviabilizam o conhecimento do processo objetivo. Com efeito, 

conforme o entendimento fixado por essa Corte Suprema no julgamento da 

Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 2187, a 

especificação dos atos questionados no instrumento de procuração constitui 

requisito indispensável para o reconhecimento da capacidade postulatória do 

requerente no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade. Eis a ementa do 

referido julgado: 

É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, 
pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor 
da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada. 
(ADI-QO n° 2187, Relator: Ministro Octavio Galloti, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 24/05/2000, Publicação em 
12/12/2003; grifou-se). 

Esse entendimento é aplicável às arguições de descumprimento de 

preceito fundamental, consoante se extrai da decisão transcrita a seguir: 

AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
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CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR.
 
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. PERTThTÊNCIA TEMÁTICA. 
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de 
subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por 
poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse 
sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto 
digno de hostilização. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento. 
(ADPF n° 480 AgR, Relator: Ministro Edson Fachin, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 13/04/2018, Publicação em 
24/04/20 18; grifou-se). 

Portanto, diante da constatação dessas irregularidades adicionais, a 

presente arguição não comporta conhecimento. 

lI. V - Da falta de juntada de cópia dos dispositivos impugnados 

o parágrafo único do artigo 3° da Lei nO 9.882/1999 18 exige que, nas 

arguições de descumprimento de preceito fundamental, a petição inicial esteja 

acompanhada das "cópias do ato questionado e dos documentos necessários para 

comprovar a impugnação". 

Na espécie, entretanto, os requerentes deixaram de apresentar cópia 

dos textos dos dispositivos questionados, o que também compromete o 

processamento da arguição. Veja-se: 

(... ). Não tendo sido apresentada copia do teor do dispositivo 
impugnado com a inicial, como exige o artigo 30 da Lei 9.868, de 10 
de novembro de 1999, nem tendo sido essa falta suprida dentro do prazo 
que, para isso, foi concedido à requerente, indefiro a petição inicial da 
presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI n° 2388 MC, 

18 "Art. ]0( ... )
 

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, sefor o caso, será apresentada em
 
duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a
 
impugnação."
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Relator: Ministro Moreira Alves, Decisão Monocrática, Julgamento em 
16/03/2001, Publicação em 26/03/2001; grifou-se). 

Desse modo, porque não juntado documento de reprodução 

obrigatória, verifica-se a inviabilidade de conhecimento da presente arguição. 

IH - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA 

CAUTELAR 

111.1 - Da ausência de fumus boni iuris 

Conforme relatado, os arguentes sustentam que diversos dispositivos 

do Código de Processo Penal estariam sendo interpretados e aplicados de maneira 

incompatível com normas internacionais constantes, especialmente, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura. 

Defendem, como teses primordiais, que as seguintes hipóteses 

caracterizariam violações a preceitos fundamentais contemplados nos diplomas 

referidos: (i) aplicação da prisão preventiva como método para obter confissões e 

colaborações premiadas; (ii) mitigação do direito à ampla produção probatória por 

parte da defesa no curso de investigação ou processo criminal; (iii) restrição à 

prerrogativa do sigilo entre cliente e advogado; (iv) interpretação restritiva de 

cabimento do habeas corpus; e (v) quebra da isonomia nos prazos processuais 

penais para defesa e acusação. 

Inicialmente, cumpre salientar que as alegações veiculadas ao longo. 

da petição inicial constituem, em verdade, meras ilações, destituídas de qualquer' 

respaldo probatório nos autos. Tal circunstância, aliada à imprecisão não apenas 
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do objeto impugnado, como também dos parâmetros de controle a serem 

considerados na espécie, dificulta sobremaneira o exercício da função de defesa 

dos atos do Poder Público questionados na presente arguição. 

Não obstante, deve-se observar que, diversamente do asseverado na 

petição inicial, o ordenamento jurídico brasileiro consagra sistema processual 

penal compatível tanto com os tratados e convenções internalizados pelo País, 

como, em especial, com os direitos e garantias previstos na Carta Republicana. 

Nessa linha, a prisão preventiva caracteriza-se como decisão cautelar 

excepcional que, necessariamente decorrente de ordem escrita e fundamentada, 

deve indicar a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria. 

Sua adoção está adstrita às necessidades específicas do processo, sendo 

admissível caso se revele indispensável ao resguardo da garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para; 

assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, a prisão preventiva somente é' 

aplicável quando não possa ser substituída por outra medida cautelar (artigos 282, 

§ 6°; 311; e 3 12 do Código de Processo PenaI 19). 

Em outras palavras, a intervenção cautelar no direito à liberdade de 

Ir e vir está sempre vinculada a razões relacionadas ao processo, funcionando. 

19 "Art. 282. (... )
 
§ 6!!. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
 
(art. 319)." '
 

"Art. 311. Em qualquerfase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada
 
pelo juiz, de oficio, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do
 
assistente, ou por representação da autoridade policial.
 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
 
existência do crime e indício suficiente de autoria."
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como medida de resguardo da própria função jurisdicional. Tanto é assim que, de 

acordo com o artigo 316 do diploma processual referid020
, a restrição à liberdade 

deve ser revogada na hipótese de não subsistirem os motivos declinados pelo 

magistrado quando da decretação da medida. 

A adoção do referido instrumento processual, portanto, não pode ser 

caracterizada, em tese e abstratamente, como ofensiva à indispensável 

imparcialidade do magistrado e tampouco deve ser equiparada à prática de tortura. 

Eventuais abusos cometidos em situações concretas, a exemplo da alegada 

configuração de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva ou sua 

utilização indevida para forçar o investigado afirmar acordos de colaboração 

premiada, devem ser combatidos por meio dos múltiplos instrumentos recursais 

disponibilizados às partes pelas normas processuais em vigor. 

o habeas corpus, remédio constitucional consagrado para tutelar a 

liberdade de locomoção, corresponde a um dos referidos mecanismos processuais, 

o qual, por imposição do próprio artigo 5°, inciso LXVIII, da Constituição 

Federal21, possui seu cabimento limitado às hipóteses de ameaça ou lesão, 

mediante violência ou coação, ao direito de ir e vir. 

As possibilidades de acionamento do melO processual referido 

decorrem, pois, da própria Carta Republicana, não sendo admissível, como 

demandam os arguentes, a imposição de interpretação judicial vinculante e 

abstrata que remova toda e qualquer limitação ou formalidade relativa à 

20 "Art. 316. Ojuiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar ajàÜa de motivo para 
que subsista, bem como de novo decretá-Ia, se sobrevierem razões que ajustijiquem." 

21 "Ar!. 5°(. .. )
 
LXVI!I - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofi-er violência ou
 
coação em sua liberdade de locomoção. por ilegalidade ou abuso de poder;"
 

29ADPF n° 517, Rei. Min. Roberto Barroso 



impetração de habeas corpus, de modo a lhe conferir o "papel de recurso de 

amparo frente à instância superior" (fi. 68 da petição inicial). Resta evidente, 

uma vez mais, a pretensão dos arguentes de modificar a sistemática normativa em 

vigor, cujo acolhimento implicaria a transformação do habeas corpus em instituto 

processual diverso, em desconsideração às características básicas que lhe são 

atribuídas pela Lei Maior. 

o objetivo de que determinados direitos e garantias sejam 

compreendidos como regras absolutas, insuscetíveis de relativização no caso 

concreto, também é manifestado pelos arguentes a respeito das prerrogativas de 

preservação do sigilo profissional do advogado e de produção de provas pela 

defesa no âmbito do processo penal. 

Quanto à primeira das prerrogativas mencionadas, os requerentes 

pedem "que o sigilo Cliente Advogado seja considerado preceito fundamental 

não passível de relativização", em ordem a tomar "norma nula, e violadora da 

Constituição Federal, qualquer forma de proibir o sigilo entre cliente e 

advogado" (fi. 64 da petição inicial). 

Trata-se de pleito contrário à literal disposição do artigo 7°, inciso II, 

da Lei nO 8.906, de 04 de julho de 199422 , o qual confere ao advogado o direito à 

inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho apenas quanto aos fatos e 

circunstâncias relativos ao exercício da advocacia. Tal prerrogativa, nos termos 

do artigo 7°, §§ 6° e 7°, do diploma legal referido23 , também pode ser afastada 

22 "Art. r São direitos do advogado: 
(...) 
" - a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua 
correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;" 

23 "Art. r( ... ) 
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diante da presença de indícios de autoria e materialidade da prática de crime por 

parte do advogado. 

o mesmo raciocínio se aplica à suposta impossibilidade de mitigação 

do direito à produção probatória no curso do processo. A esse respeito, os autores 

postulam "que sejam consideradas violadoras de preceitos fundamentais 

qualquer restrição do direito de produção de provas pela Defesa dos acusados, 

definindo-se assim que seja dada interpretação conforme aos indigitados 

dispositivos do Código de Processo Penal" (fi. 66 da petição inicial). 

Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos 

fundamentais assegurados pelo artigo 5°, inciso LV, da Constituiçã024, a qual 

limita, em seu próprio texto, a possibilidade de produção de provas ao vedar, por 

exemplo, a utilização de provas obtidas por meios ilícitos (artigo 5°, inciso LVI, 

da Carta Constituciona125
). 

Tais restrições também podem decorrer, validamente, da 

concretização legal dos preceitos constitucionais, tal como se extrai do artigo 400, 

§ 6!!. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado. a autoridade 
judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 11 do caput deste artigo. 
em decisão motivada. expedindo mandado de busca e apreensão, especifico e pormenorizado, a ser cumprido na 
presença de representante da OA B, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias 
e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. bem como dos demais instrumentos de trabalho 
que contenham in(ormaç{Jes sobre clientes.
 
§ 7!!. A ressalva constante do § 6!!. deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam
 
sendo formalmente investigados como seus partícipes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa
 
à quebra da inviolabilidade."
 

24 "Art. 5°( ... )
 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"
 

25 "Art. 5°( ... )
 
LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;"
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§ 1°, do Código de Processo Penal26
, que possibilita o indeferimento de provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não sendo adequado 

classificar tais condutas, aprioristicamente, como incompatíveis com os preceitos' 

fundamentais relacionados à defesa do réu no processo penal. 

Quanto ao ponto, é relevante destacar que nem mesmo os direitos 

fundamentais assegurados pela Carta Republicana se revestem de caráter 

absoluto. De modo diverso, a possibilidade de restrição a tais garantias é inerente 

à função constitucional de tutela de bens e interesses de natureza diversa no 

âmbito de uma ordem jurídica pluralista e aberta, em que referidas disposições 

devem ser aplicadas de forma harmônica27
• A pretensão de atribuir semelhante 

caráter irrestrito a normas que sequer possuem estatura constitucional se revela, 

portanto, insubsistente. 

Por fim, os arguentes aduzem que os prazos processuais, além de 

isonômicos entre defesa e acusação, deveriam guardar correlação com a: 

quantidade de folhas dos autos, em observância à necessária imparcialidade do 

julgador e ao disposto no artigo 8.2.c da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Nessa linha, pedem que "(...) seja garantido à Defesa para defesa 

prévia, após a denúncia, um prazo mínimo de um dia para cada 100 páginas de 

26 "Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
 
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela
 
defesa. nesta ordem. ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos,
 
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se. em seguida. o acusado.
 
§ l" As provas serão produzidas numa só audiência. podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
 
impertinentes ou protelatórias."
 

27 Quanto ao tema, José Joaquim Gomes Canotilho afirma que "a pretensão de validade absoluta de certos
 
princípios com sacr(ficio de outros originaria a criação de princípios reciprocamente incompatíveis. com a
 
consequente destruição da tendencial unidade axiológica-normativa da lei fundamental. Daí o reconhecimento
 
de momentos de tensão ou antagonismo entre os vários princípios e a necessidade. atrás exposta. de aceitar que
 
os princípios não obedecem. em caso de COf?f!ito. a uma «lógica do tudo ou nada». antes podem ser objeto de
 
ponderação e concordância prática, consoante o seu «peso» e as circunstâncias do caso". CANOTILHO,
 
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7" ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.
 
1182; grifou-se.
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denúncia e documentos probatórios, e para recurso de sentença ou acórdão, o 

mínimo de um dia para cada 50 páginas da decisão a ser recorrida" (fls. 64/65 

da petição inicial). 

Acerca do pleito de isonomia, importa ressaltar que o Ministério 

Público não possui prazo diferenciado no processo penal28, não havendo que se 

falar em quebra da isonomia capaz de mitigar os direitos assegurados à defesa. 

Ademais, a definição dos prazos processuais, inclusive com a atribuição ao 

julgador da possibilidade de levar em conta as particularidades do caso concreto, 

é matéria sujeita à discricionariedade do legislador, cujas decisões não podem ser, 

conforme já asseverado, substituídas pelo Poder Judiciário em sede de arguição 

de descumprimento de preceito fundamental. 

Diante dessas considerações, constata-se a ausência de fumus boni 

iuris acerca da pretensão dos requerentes, o que impede a concessão dos 

provimentos cautelares postulados na petição inicial. 

111.11 - Da inexistência de periculum in mora 

Por fim, em relação ao periculum in mora, requisito de satisfação· 

igualmente necessária ao deferimento de medida cautelar, observa-se que os. 

arguentes não lograram demonstrar sua ocorrência na espécie. 

28 Nesse sentido, confira-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 
n° 1.187.916/SP, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Órgão Julgador: Terceira Seção, Julgamento em 
27/11/2013, Publicação em 09/12/2013; AgRg no AgRg no HC n° 146.823/RS, Relatora: Ministra Assusete 
Magalhães, Órgão Julgador: Sexta Turma, Julgamento em 03/09/2013, Publicação em 24/09/2013; REsp n° 
596.512/MS, Relator: Ministro José Arnaldo da Fonseca, Órgão Julgador: Quinta Tunna, Julgamento em 
17/02/2004, Publicação em 22/03/2004. 
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Isso porque, embora os pedidos cautelares não identifiquem os atos 

contra os quais se dirigem, as normas precariamente indicadas ao longo da peça 

vestibular como sendo o objeto da presente arguição encontram-se em vigor há 

pelo menos 7 (sete) anos, lapso temporal suficiente para descaracterizar a 

presença de periculum in mora na espécie. Confira-se: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA 
7.844/92. ESTUDANTES MATRICULADOS EM 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E 
TERCEIRO GRAUS. DIREITO AO PAGAMENTO DE MEIA
ENTRADA EM EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E DE 
LAZER. O LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O 
COMEÇO DA VIGÊNCIA DA LEI QUESTIONADA E O 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO É DE MAIS DE SEIS ANOS. 
INOCORRE O REQUISITO DO PERICULUM IN MORA, 
ESSENCIAL AO ACOLHIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 
LIMINAR INDEFERIDA. 
(ADI nO 1950 MC, Relator: Ministro Nelson Jobim, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 03/11/1999, Publicação em 
18/12/2000; grifou-se). 

Além disso, a eventual concessão da cautelar postulada pelos 

requerentes, o que se admite por mera hipótese, instituiria situação de grave 

instabilidade no sistema processual penal, com efeitos irreversíveis, tais como a 

declaração da invalidade de meios probatórios imprescindíveis ao deslinde de. 

processos penais em curso, sem que, para tanto, houvesse uma posição 

consolidada dessa Suprema Corte acerca das questões suscitadas. 

Dessa forma, os argumentos veiculados pelos requerentes na· 

tentativa de fundamentar seus pleitos cautelares carecem de plausibilidade, o que 

inviabiliza seu deferimento. 

IV - CONCLUSÃO 

Ante o exposto, a Advogada-Geral da União manifesta-se, 
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preliminarmente, pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto aos 

pedidos de medida cautelar, pelo seu indeferimento. 

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se 

tem a fazer em face do artigo 5°, § 2°, da Lei nO 9.882/1999, cuja juntada aos autos 

ora se requer. 

Brasília,01 de, o$! de 2018. 

GRACE MARIA FE O·DES MENDONÇA
AdvOgada~a~da União 

DANí~~
 
Advogado da União
 

Secretário-Geral de Contencioso substituto
 

\ i(/(~ 
ALESSANDRÀ··tOPES DA SILVA PEREIRA
 

Advogada da União
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