
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE W 5567

Requerente: Partido Social Liberal

Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional

Relator: Ministro Teori Zavascki

Penal e Processo penal. Dispositivos da Lei n" 12.850fl],
que "define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios de obtenção da prova.
infrações penais correlatas e o procedimento criminal ",
Sujeiçiio daquele que emharaça ou impede a il1l'estigaçiio
de organi=açiies criminosas ás mesmas penas de quem
participa da organi=açiio. Ausência de I'iolaçiio aos
princípios da proporcionalidade e ra=oahilidade, Prel'isiio
de interdiçiio para o exercício de jill1ção pública por oito
anos, contada sllbsequentemente ao cumprime//to da pena,
que se assemelha à determinação constitucional para as
hipóteses de inelegihilidade, A lei em questiio nào impede
a atividade il1l'estigati\'O do lvlinistério Público diante de
indícios de participação de policiais /10.1'crimes ali
tratados, Constitucionalidade da prel'isão de renúncia do
colaborador ao exercício do direito ao silêncio, a jim de
que possa usufruir dos henefícios inerentes à colaboraçiio
premiada, Necessidade de tutela adequada da repressiio
estatal às organi=açiies criminosas, Manij'estaçiio pela
improcedência do pedido,

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo

103, ~ 3°, da Constituição da República, bem como na Lei nO9,868/99, vem,

respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação direta de
inconsti tuc iona Iidade.



I- DA AÇÃO DIRETA

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de

medida cautelar, proposta pelo Partido Social Liberal - PSL, tendo por objeto os

artigos 2°, ~~ 1°, 6° e 7"; e 4°, S 14, da Lei nO12.850, de 02 de agosto de 2013,

que "define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os

meios de obtenção da prova, inji-ações penais correlatas e o procedimento

criminal: altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código

Penal); revoga ([Lei n° 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá uutras providências".

Eis, em destaque, o teor dos dispositivos legais impugnados:

"Art. 2" PromOl'er. constituir. finallciar ou integrar. pessoalmente ou
por illte'7JOstapessoa. orgallizaçeio criminosa:
Pelw - recluseio. de 3 (três) a 8 (oito) (1110.1', e multa, sem prejuízo das
pellas correspolldelltes às demais inji'açiíes penais praticadas.

& I" Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraça a illl'estigação de infração penat que envolva organi~ação
criJ"illosa .

.~ 2" As penas aumentam-se até a metade se lia atuaçeio da
organizaçeio crimillosa houl'er emprego de arma de jogo .

.~'3" A pella é agral'ada para quem exerce o comando, illdil'idual ou
coletivo, da orgallizaçeio crimillosa, aillda que Ileio pratique
pessoalmellte atos de execuçeio.

,I' 4"A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - se há participaçiio de criallça ou adolescente:
11- se há concurso de jilllciollàrio público, mlemlo-se a organizaçeio
criminosa dessa cOlldiçeiopara a prática de inji'açeio pellal;
li! - se o produto ou proveito da ill/i'açeio pellal destillar-se, no todo
ou em parte, ao exterior;
IV - se a organizaçeio crimillosa malltém conexão com outras
organizações criminosas independelltes;
V - se as circunstâllcias do /ato el'idellciarem a trallsllaciollalidade da
organizaçào.

S 5" Se houver illdicios sl!/icientes de que o jilllciollário público
illtegra orgallizaçiio crimillosa, poderá o juiz determillar seu
ajastamento cautelar do cargo, emprego ou jilllção, sem prejuízo da
remuneraçiio, qualldo a medida se jizer Ilecessária á illl'estigaçiio ou
illstl'llção processual.
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,~6"A condenação com Irânsilo emjll/gado acarrelará aofilllcionário
público a perda do cargo .. fiIllÇão, emprego 011 mandalo elelil'O e a
illlerdição para o exercicio de/illlção 011 cargo público pelo prazo de
8 (oilo) anos ,mbsequentes ao cumprimento da pena.

S 7" Se houl'er indicios de participação de policial nos crimes de que
trata esta Lei, a Corregedoria de Policia instaurará inquérito
policial e cO/lIIlIlicará ao illini.~tério Público, que designará membro
para acompanhar o feito até a sua conclusão.

( ...)

Arl. 4" O jlliz poderá. a reqllerimenlo das parles, conceder o perdão
jlldicial, redllzir em alé 2/3 (dois lerços) a pena privaliva de liberdade
011 sllbslillli-Ia por reslrili.'a de direilos daqllele qlle lenha colaborado
e/eliva e vollllllariamenle COIII a i11l'esligação e COIII o processo
criminal, desde qlle dessa colaboração ad.'enha 11111 011 mais dos
segllinles resll/lados:

(...)

S J 4. Nos depoimentos que prestar, o colaborador rellllllciará, na
presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao
compromisso legal de dher a I'erdade .••

De acordo com o requerente, o ~ 2° do artigo I° da lei atacada

violaria o disposto nos artigos 1°, inciso III (segurança jurídica), e 5°, inciso

LIV, da Constituição da República (devido processo legal)l, uma vez que se

trataria de tipo penal "excessivamente aberto, vago e impreciso ", que "gera

absoluta insegurança sobre quais seriam os atos 011 procedimentos qlle

poderiam representar. por exemplo, embaraço à investigação criminal" (!l. 4 da

petição inicial).

I "A rI. r A Repúbhca Federatit'G do Brasil . .formada pela união indisso/lÍl'e/ dos Estados e ,\!wlicípios e do
Distrito Federal. constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem C01/lo/ulldamenlos:
(. ..)
111- a dignidade da pessoa humana:"

"Art. 5" Todos silo iguais perant£' li lei. sem disfill(ào de qualquer 1U11ure=a. gara1l1indo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros reswellfes 110 País a iJlviolabilidade do direito ti vida. ti Iibf!nlade. ti igualdade. á segllraJl~'a e á
prupri<'dade. nos lermos segui11les:
( ...)
Ln~- ninguém será prhado da liberdade ou de seus bens selll o d"l'ido processo legal;"
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Ainda sobre esse ponto, alega que "não se a.figura razoável punir

igualmente quem participa da organização criminosa e aquele que apenas

embaraça a sua investigação (...). Não há, no Brasil, nenhum dispositivo legal

que tipijique a obstrução de justiça como crime (fls. 4/5 da petição inicial).

Entende, nesse contexto, que o dispositivo legal em comento ofenderia os

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 5°, inciso LIV, da

Carta da República), tendo em vista a amplitude de condutas que poderiam

caracterizar obstrução de justiça.

o requerente sustenta, outrossim, que o ~ 6° do artigo 2° da Lei nO

12.850/2013, na parte em que comina ao servidor condenado a sanção

impeditiva de exercício de função pública pelos oito anos "subsequentes ao

cumprimento da pena ", igualmente violaria o princípio da proporcionalidade,

corolário do devido processo legal (artigo 5°, inciso LIV, da Constituição).

o autor reporta-se, a seguir, ao ~ 7" do artigo 2°, que estabelece a

competência da Corregedoria da Polícia para a instauração de inquérito policial

caso haja indícios de participação de policial nos crimes de que trata a lei sob

invectiva. Requer seja afastada, na espécie, interpretação segundo a qual poderia

o Ministério Público instaurar um procedimento investigativo concorrente.

Aduz, sobre o tema, que "o legislador estabeleceu, expressamente,

a competência da Corregedoria de Polícia para a instauração do inquérito

policial e não para o membro do Ministério Público, obviamente designado,

apenas, para acompanhar o feito como custos legis (...). Houve expressa opção

política pela atribuição investigatória da Corregedoria da polícia no tocante ao

colhimento de dados probatórios contra policial de qualquer escalão, quando

enl'Olvido em organização criminosa. (...) Ora, essa previsão legal atende

textualmente a determinação constitucional, qual seja, que cabe ao Ministério
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Público exercer o controle extemo da atividade policial (art. 129, VII2)" (fls.

11/13 da petição inicial).

Por fim, o requerente alega que o S 14 do artigo 4° da Lei n"

12.850/2013, ao impor que os colaboradores prestem compromisso legal de

dizer a verdade, vulneraria a ampla defesa, a presunção de inocência c o direito

ao silêncio, garantias consagradas no artigo 5°, incisos LV, LVII e LXIIV da

Carta Magna.

Com esteio em tais argumentos, requer a concessão de medida

cautelar para que seja suspensa a eficácia dos artigos 2°, SS 1",6" e 7"; e 4°, S 14,

da Lei n° 12.850/2013; e, no mérito, busca a declaração de inconstitucionalidade

dos mencionados dispositivos.

Após distribuição, os autos foram conclusos ao Ministro Teori

Zavascki, que, nos termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei n° 9.868/99,

solicitou informações ao Congresso Nacional, bem como determinou a oitiva do

Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

Em atendimento à solicitação, o Congresso Nacional afastou, em

síntese, as violações constitucionais apontadas. Destacou, especialmente, que

não existe obrigatoriedade de participação na colaboração premiada; somente

dela participa quem aceita as condições impostas, sendo uma delas o

2 "Arl. /29. São jWl('cJes institucionais do .llinisrério Público:
( ... )
1'11- eX('1"('(''' o controle ('.\"/£'1"110 da ar/ridade policial. na forma da lei compleml'l1far mencionada 110 artigo
Glllerior; ..

.' "Ar'. 5". (. .. )
LV - aos litigantes. em processo judicial ali mlmil1islrarho. e aos acusados em geral são assegurados v
('ol/[radirório £' ampla defesa. com os meios e recursos a ela il1erel1les;
LVII - ninguém será considerado culpado afé o trânsito em julgado de senrenra penal condenatória;
LX!!! - v preso s('rá iJ,formac/o de seus direitos, ('n/re os quais o de permanecer ('alado. sendo-lhe assegurada u
llssistência dafamília e de adl'vgado;"
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compromisso de falar a verdade, não havendo que se cogitar em renúncia ao

direito ao silêncio.

A Presidência da República, por seu turno, destacou que o uso de

expressões abertas pelo legislador é prática usual, sem a qual ocorreria o

esvaziamento do propósito da lei em questão. Salientou que a previsão de

interdição para o exercício de função pública por oito anos, contada

subsequentemente ao cumprimento da pena, assemelha-se à determinação

constitucional para as hipóteses de inelegibilidade. Reafirnlou, à luz de

precedentes dessa Corte Suprema, o poder investigatório do Ministério Público

quando houver indício de participação de policiais nos crimes ali versados. Por

fim, destacou que a natureza do acordo de colaboração premiada torna legitima

a opção pelo não exercício do direito ao silêncio. Concluiu, assim, pela

compatibilidade das normas impugnadas com o Texto Constitucional.

Na sequência, vIeram os autos para manifestação do Advogado-

Geral da União.

11 - DO MÉRITO

Conforme relatado, o requerente sustenta, em um pnmelro

momento, a inconstitucionalidade do ~ I° do artigo 2° da Lei n° 12.850/2013,

sob a argumentação de que a imputação de responsabilidade em termos vagos e

abertos vulneraria os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e do

devido processo legal.

Extrai-se da ementa da Lei nO 12.850/2013 que o referido diploma

legal, editado com esteio na competência da União para legislar sobre direito

penal e processual penal (artigo 22, inciso I, da Lei Maior), "define organização
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Crll711nOSae dispõe sobre a investigação criminal, os meIOS de obtenção da

prova, inji-ações penais correlatas e o procedimento criminal".

A Lei nO 12.850/2013, em seu artigo 1°, define organização

criminosa como "a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente

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

o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,

mediante a prática de infi'ações penais c/ljas penas máximas sejam superiores a

4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. "

Por sua vez, o tipo legal constante do artigo 2° fixa a pena de

reclusão de três a oito anos e multa para quem promover, constituir, financiar ou

integrar organização criminosa, estendendo as mesmas penas, no S 2°, a quem

"impede ou, de qualquer/orma, embaraça" a investigação de tais crimes.

Ao contrário do que sustenta o requerente, o uso de referida

expressão em nada vulnera os principios da segurança jurídica e do devido

processo legal. Com efeito, na seara do Direito Penal, o uso de termos ou

expressões mais abertas revela-se imprescindível em certos casos, haja vista a

velocidade cada vez maior das transformações sociais, que tornaria impossível -

e até mesmo contraproducente - ao legislador traçar, de plano, uma descrição

específica de todas condutas reprováveis. Caberá ao intérprete, a partir das

características do caso concreto, ponderar acerca da adequação ou não da

medida, evitando a impunidade e garantindo a correta incidência da lei penal.

No caso sob exame, certamente seria inviável detalhar, no próprio

tipo penal, toda a infinidade de hipóteses de ações delitivas passíveis de serem

enquadradas como condutas que objetivam impedir ou, de qualquer forma,

embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.
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Ademais, levando-se em consideração a complexidade inerente à

atividade criminal organizada, que requer especial atenção dos órgãos

represssores, torna-se imprescindivel que as condutas que objetivam impedir ou

embaraçar a investigação de tais crimes sejam exemplarmente punidas, sob pena

de comprometer a eficiência da persecução penal e esvaziar o propósito da lei

federal em questão.

Em outras palavras, a necessidade de se conferir maior eficiência e

celeridade na repressão estatal em face das organizações criminosas justifica

essa tipi ficação penal, o que legitima maior ngor no tratamento da conduta

delitiva.

Assim, a legislação em comento, ao imputar a mesma pena prevista

no caplll a quem impede ou embaraça a investigação relativa às organizações

criminosas, em nada afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

o autor afirma, a seguIr, que o 9 6° do artigo 2° da Lei nO

12.850/2013, ao imputar ao servidor público condenado a sanção impeditiva de

exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos "slIbseqllenles ao

clllllprimenlo da pena ". igualmente violaria o princípio da proporcionalidade.

Novamente, sem razão o autor.

Como bem asseveram as informações presidenciais, a previsão de

que a interdição para o exercício da função pública pelo prazo de oito anos seja

contada subsequentemente ao cumprimento da pena não é acidental; ao revés, a

norma em tela buscou assegurar a paridade de tratamento nonnativo com a Lei

Complementar n° 64/90, que, em seu artigo 1°, inciso I, alinea "e", com a

redação dada pela Lei Complementar n° 135/20 I O (Lei da Ficha Limpa),

estabelece:
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"Art. 1"São inelegiveis:

1-para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes:

(".)

IO.praticados por orgG1lização criminosa, quadrilha ou bando: "

Essa Suprema Corte, no julgamento conjunto das Ações

Declaratórias de Inconstitucionalidade n° 29 e nO 30 e da Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 45784, considerou ser razoável e proporcional a

previsão legal de impedimento, até 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,

para o exercício de mandato eletivo. Naquele julgamento, restou "vencido o

Relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a

Constituição, admitia a subtração, do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade

posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido

entre a condenação e o seu trânsito em julgado. "

Dessa feita, uma vez reconhecida por essa Suprema Corte a

legalidade da inelegibilidade para cargos públicos por oito anos após o

cumprimento da pena, não há que se atribuir a pecha de inconstitucionalidade a

um impedimento similar para o exercício de cargo ou função pública. Destaque-

se que o recurso ao impedimento, na hipótese prevista pelo ~ 6° do artigo 2° da

Lei n° 12.850/2013, mostra-se plenamente justificável, em face da extrema

reprovabilidade do envolvimento de agentes públicos nas organizações

cnmlnosas .

.; Relator: Ministro Luiz Fux. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. julgamento em 16/02/2012. Publicação em
29/06/2012.
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Em outra vertente, o autor pugna pela declaração de

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto em relação ao S 7° do artigo
2° da Lei federal impugnada. Nesse contexto, requer seja afastada a

interpretação segundo a qual o Ministério Público poderia instaurar

procedimento investigativo nas hipóteses em que haja indícios de participação

de policial nos crimes ali tratados. Argumenta, a propósito, que o legislador teria

atribuído exclusivamente à Corregedoria da Polícia o colhimento de dados

probatórios contra policial de qualquer escalão, quando envolvido em

organização criminosa.

Sobre o tema, é certo que a gravidade da participação de policiais

em organização criminosa exige apuração mais detalhada e criteriosa, a ponto de

a Lei exigir o acompanhamento da respectiva investigação por membro do

Ministério Público - o que não significa que o Parque! esteja impedido de

promover diretamente a investigação. Nesse sentido, lecionam Rogério Sanches

Cunha e Ronaldo Batista Pint05, citados nas informações presidenciais:

..o parágrafo em comenlo é desdobramento lógico do controle
externo da polícia exercido pelo lvlinistério Público. dever
constitucionalmenle previsto. garantia jillldamel1/al do cidadão (art.
129, VIl, CF).
A atuação da Corregedoria, acompanhada pelo Minislério Público,
obviamente mio impede que o PromOlOr de Justiça ou Procurador da
República conduza inl'estigação (mribuição exausli\'(/menle debmida
e reconhecida como constitucional nos I'ários fóruns compelentes,
culminando com a rejeição da PEC 37).
A liás, um dos cenários mais alarmantes a juslijicar a il1l'esligação
conduzida pelo Ministério Público é aquele em que indícios apontam
agentes do Estado envolvidos com o crime organizado ...

Não merece prosperar, portanto, a inconstitucionalidade afirmada

pelo requerente,

5 CUNHA, Rogério Sanchcs c PINTO. Ronaldo Batista. Crime Ogani=ado. Comentários à 11O\'a lei sobre o
crime orguni=lldo - Lei 11"/2.850/201J. 2a cd. Juspodium: Salvador. 2014. fls. 23/24.
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Por fim, aduz o autor que o S 14 do artigo 4° da Lei n° 12.850/2013,
ao impor que os colaboradores prestem compromisso legal de dizer a verdade,

vulneraria as garantias constitucionais da ampla defesa, da presunção de

inocência e do direito ao silêncio, que implica a não produção de prova contra si

mesmo.

Eis a redação do dispositivo legal sob exame:

'J 14. Nos depoimentos que prestar. o colaborador renunciará. /la

presença de seu defensor. ao direito ao silêncio e estará sujeito ao
compromisso legal de dizer a verdade ...

A colaboração premiada, prevista pelos artigos 4° a 7° da Lei n°

12.850/2013, consiste em acordo efetuado entre a autoridade policial ou o

membro do Ministério Público e o investigado, a fim de que este último, em

troca do perdão judicial ou da redução de sua reprimenda, além de confessar os

delitos por ele cometidos, auxilie as autoridades na obtenção de provas contra os

demais autores; evite que outros crimes venham a ser concretizados; possibilite

a recuperação do produto ou proveito das infrações; ou permita a localização de

eventual vítima com sua integridade fisica preservada.

Trata-se de meio especial de obtenção de provas, direcionado a uma

maIOr eficiência na persecução penal do Estado em face das organizações

crImmosas.

Conquanto o legislador faça menção à "renlÍncia" ao direito ao

silêncio, o que se tem, em verdade, é uma opção pelo não exercício do

irrenunciável direito fundamental em questão. Isso porque o colaborador possui

discricionariedade para aderir ou não à colaboração premiada, sempre orientado

por seu defensor, com vistas a usufruir dos benefícios e vantagens dela
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decorrentes. Caso opte por exercer o direito ao silêncio, basta não celebrar o

acordo de colaboração premiada ou, uma vez celebrado, exercer o seu poder de

retratação.

Nesse sentido, o Ministro Teori Zavascki, ao homologar termo de

acordo de colaboração premiada nos autos da Petição n° 5952, observou que a

expressão "renlÍncia ao direilo ao silêncio" deve ser interpretada como a

renúncia ao exercicio desse direito. Veja-se:

"QuanlO ao conteúdo das cláusulas acordadas. é certo que ncio cabe
ao Judiciário Olllrojuízo que ncio o da sua compatibilidade com o
sistema normatim. Sob esse aspecto. o conjunto das cláusulas do
acordo guarda harmonia com a Constituiçcio e as leis. com exceçcio
da expresseio 'renúncia' à garantia contra a autoincriminaçeio e ao
direito ao silêncio. cOl/stante no titulo VI do acordo (fI. 20). no que
possa ser interpretado como renúncia a direitos e garantias
jimdamentais. devendo ser inte/pretada com a adiçeio restritil'a 'ao
exercício' da garantia e do direito respectivos no âmbito do acordo e
para seusjins ...
(PC! n° 5952, Relator: Ministro Teori Zavaseki, decisão monocrática,
Julgamento cm 14/04/2016, Publicaçào cm 17/03/2016).

Ademais, tendo em vista que, à luz da Lei nO 12.850/2013, a

concessão de benefícios ao colaborador está vinculada aos resultados advindos

de sua colaboraçã06, mostra-se absolutamente legítimo e até mesmo necessário o

compromisso legal de dizer a verdade. Sobre o tema, colhe-se entendimento

doutrinário no seguinte sentido:

(, "Art. 4()ojui= poderá, a requerimento das partes, ('ol1('eder o perdão judicial. redlCi,. em até 2/3 (dois terços)
a pena pril'(l[i1'a de liberdade ou substituí-Ia por restriti\'(l de direitos daquele que lenha colaborado t.1elh'a e
\'o/umariamel/le com a ifl1'es(iga~'ão e com o processo ('riminal, desde que dessa colabora~'iio adn:!lllm 11m 011
mais dos seguiJlfcs resultados:
I - a idelllUkação dos df!111ais coalllores e partícipes da organi=açào criminosa e das in/rações penais por e"'s
praticadas;
/1- a revelarão da estrl/tura hierárquica e da dh'isão de tarefas da organização crimillosa;
!/I- a prevençao de i,~rrarõespenais decorrentes das atividades da orgallizaçllo criminosa;
IV - a recllperaç'lio total ou parcial do produto ou do pro\'cito das iI~rraçõespenais praticadas pela organização
criminosa;
" - a localizaçiio de e\'el/tual \,'ítimal'om a sua integridadejisica preservada,
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"Nesse colltexto, o colaborador \'Oluntariamente opta por mio
exercer o direito ao silêncio comprometendo-se a dizer a verdade com
intuito de atingir ao menos 11111 dos resultados vertidos no caput do
art, 4° da LCo. Ou seja, espontaneamente, e sob a orientação de seu
defensor, o sujeito compromete-se com a eJicácia da colaboração em
troca da obtenção de um prêmio (...).
Nesse caminho, o .~.14 alude também á sujeição do colaborador ao
compromisso legal de dizer a verdade. Para nós, esse compromisso
decorre da própria celebração do acordo de colaboração premiada.
Se o colaborador quer o prêmio pelas iJ!{ormações prestadas, del'e
di::er a verdade até para garantir a eficácia da colaboraçcio. Com
mentira mio se pode cogitar de colaboração ejicaz.
Além disso, esse compromisso do colaborador com a verdade
encontra lastro no art. 19 da Lei 12.850/2013, que tipijica como crime
a conduta de 'implllar falsamente, sob pretexto de colaboração com a
Justiça, a prática de in/ração penal a pessoa que sabe ser inocente,
ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa
que sabe inverídicas ",i

Como se percebe, a previsão contemplada pelo dispositivo

hostilizado surge como uma forma de tomar eficaz a atividade investigativa do

Estado, o que se justifica pelo interesse público que norteia o combate ao crime

organizado.

Por todo o exposto, conclui-se pela compatibilidade dos

dispositivos impugnados com a Constituição Federal, não se verificando a

alegada ofensa aos parâmetros constitucionais indicados pelo requerente.

111 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pela

improcedência do pedido veiculado pelo requerente, devendo ser declarada a

constitucionalidade dos artigos 2°, SS 1°, 6° e 7°; e 4°, S 14, da Lei federal n°

12.850, de 02 de agosto de 2013.

7 MASSON. Cleber e MARÇ AL, Vinicius. Crime Organizada. 2' edição. Forense. Rio de Janeiro. 2016. p. 184.
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São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se

tem a fazer em face do artigo I03, ~ 3°, da Constituição Federal, cuja juntada

aos autos ora se requer.

Brasília, Oi de setembro de 2016.

~I ~ '.O.~
LUIS CARLOS ~ARTINS ALVES U~R

Advogado-Geral da União Substituto

Secr tá lo-Geral de Contencioso Substituto

í~ a.oy~~~~.
THAÍS RAN6EL DA NÓB~EGA

Advogada da União
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