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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 

Distribuição por Dependência, por conexão/continência  

(cf. art. 69 do RISTF) 
ADPF 797 e 799. Relator: Ministro Gilmar Mendes 

 

CIDADANIA, partido político com representação no 
Congresso Nacional, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 29.417.359/0001-40, com sede na SCS, Q. 7, Bl. A, Ed. 
Executive Tower, Sls. 826-828, Pátio Brasil Shopping, Asa Sul – Brasília/DF, 
neste ato representado por seu Presidente Nacional, Roberto João Pereira 

Freire, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.353.694-20 e 
portador do RG nº 498601, residente e domiciliado em SQN 109 – Bl. N Apto 

204, Brasília/DF, por seu advogado signatário, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 102, §1º, da CF/88 e nos 
arts. 1º e seguintes da Lei n.º 9.882/99, impetrar a presente ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, com pedido liminar, 
em face de toda a Lei de Segurança Nacional (Lei n.º 7.170/83), para que 
seja declarada a sua não-recepção constitucional ou, subsidiariamente, 

receba interpretação conforme a Constituição para que seja considerada 
recepcionada pela nova ordem constitucional desde que interpretada como 

não-criminalizando o exercício regular do direito de liberdade de expressão e 
crítica ao Governo Federal, a quem ocupe o cargo de Presidente da República 
ou qualquer outra autoridade política, bem como impetra-se esta ação em face 

dos artigos 138 a 142, parágrafo único, do Código Penal, para que recebam 
a mesma interpretação conforme a Constituição mencionada. 

 

Os preceitos fundamentais violados por atos do poder 
público são: (i) direito fundamental à liberdade de expressão e crítica (art. 5º, 

caput, incs. IV, V, VI, VIII e IX, e 220 da CF); (ii) princípios republicano e da 
moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF); (iii) princípio da não-

discriminação (arts. 3º, IV, e 5º, caput, da CF); (iv) os princípios do Estado 
Democrático de Direito (art. 1º da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade 
(art. 5º, LIV, da CF), consoante explicitado na fundamentação da presente 

ação, infra. 
 

Os atos do poder público são: (i) a Lei n.º 7.710/83; (ii) 
os artigos 138 a 142, parágrafo único, do Código Penal; e (iii) as recentes 
instaurações de inquéritos policiais e prisões efetivadas, ora por requisição do 

Sr. Ministro da Justiça e da Segurança Pública, ora por autoridades policiais, 
pelo fato de se qualificar, com toda a justiça, o Sr. Presidente da República 

como genocida ou termos afins, em contexto de evidente crítica política ante 
a notoriamente desastrosa condução negacionista e anticientífica do mesmo 
relativamente à pandemia do COVID-19.  

 
Inicialmente, cite-se uma EMENTA da presente ação, 

movida por partido político com representação no Congresso Nacional, 
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logo, um legitimado universal, estando aí a legitimidade ativa para a 

presente ação, não obstante a defesa da democracia, de minorias e de grupos 
vulneráveis faça parte de seu Estatuto Social (cf. arts. 2º a 5º, doc. Anexo)e 
também lhe garantisse pertinência temática, inexigível de partidos políticos: 

 
EMENTA. 1. PRELIMINARMENTE. Cabimento da ADPF pela regra legal da 
subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei n.º 9.882/99). Impugnação a normas pré-
constitucionais (Lei n.º 7.170/83 e arts. 138 a 142, parágrafo único, do Código 
Penal), tema legalmente atribuído à ADPF. Alternativamente: aplicação do 
princípio da fungibilidade, para recebimento como a ação de controle 
concentrado que esta Suprema Corte considerar adequada. 2. DO MÉRITO. 2.1. 
Não-recepção constitucional da Lei de Segurança Nacional. Ideologia 

ditatorial/autoritária indissociavelmente vinculada à Ditadura Militar que 
assolou o Brasil entre 1964-1985. Violação de direitos fundamentais imanentes 
à própria noção de Estado Democrático de Direito: liberdade de expressão e 
crítica, proibição de censura e princípios republicano, da moralidade 
administrativa e da não-discriminação. 2.1.1. Histórico da Lei de Segurança 
Nacional. A análise histórica feita por Heleno Fragoso e seu parecer pela 
incompatibilidade da Lei de Segurança Nacional com o Estado Democrático de 
Direito. 2.2. DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS. Os diversos Projetos de Lei no 
Congresso Nacional, com Justificativas apontam a incompatibilidade da Lei de 
Segurança Nacional com a Constituição Federal, e Pareceres de Comissões que 
apontam um interesse do Legislativo em criar uma lei compatível com o 
paradigma democrático e pluralista da Constituição Federal de 1988. 2.2.1. 
Improcedência da posição da AGU na ADPF 799.  Irrelevância de não ter sido 
declarada a não-recepção da Lei de Segurança Nacional em outras decisões. 
Reconhecimento da existência de tipos abertos sem justificativa de sua estrita 
necessidade: violação do princípio da legalidade penal estrita, por intolerável 

vagueza. Contexto social de uso político autoritário que justifica o 
reconhecimento de seu caráter antidemocrático e incompatível com a 
Constituição Federal. 2.3. SUBSIDIARIAMENTE. Recepção parcial da Lei de 
Segurança Nacional, apenas para a defesa de instituições democráticas, e não 
pessoas físicas detentoras de cargos políticos/públicos. 2.4. AINDA 
SUBSIDIARIAMENTE. Interpretação conforme a Constituição dos crimes da Lei 
de Segurança Nacional. Necessária preservação do direito fundamental de 
liberdade de expressão e crítica política. Exigência de dolo específico, com 
animus caluniandi ou animus difamandi vel injuriandi, aliado a prejuízo real 
ou iminente à segurança das instituições democráticas (cf. jurisprudência do 
STF e do STJ: requisitos objetivo e subjetivo). Interpretação conforme a 
Constituição para que a Lei de Segurança Nacional seja considerada 
constitucional apenas se interpretada como não-criminalizando o direito de 
liberdade de expressão e crítica política do Governo Federal, de quem ocupa o 
cargo de Presidente da República e de qualquer outra autoridade política, 
mesmo com termos duros, como GENOCIDA e termos afins, quando o contexto 
político-social justifique tais críticas, como se justifica a qualificação de quem 

promove uma política negacionista e anticientífica responsável por inúmeras 
mortes em uma pandemia, como a do COVID-19. Tipicidade e antijuridicidade 
material. Doutrina e jurisprudência: o exercício regular de direito de crítica não 
pode ser considerado crime contra a segurança nacional ou mesmo crime contra 
a honra. Interpretação conforme a Constituição dos artigos 138 a 142, parágrafo 
único, do Código Penal, para a mesma finalidade. 
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Embora se vá fazer a fundamentação de tal interpretação 

sistemática nos tópicos adiante, propõe-se desde já a seguinte TESE, que se 
requer seja acolhida por esta Suprema Corte: 

 
“TESE PRINCIPAL SOBRE A LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. A Lei de 

Segurança Nacional é incompatível com a Constituição Federal de 1988, 
por sua interpretação histórica e teleológica denotar indissociável 

ideologia autoritária que visa calar a oposição política, promovendo o 

totalitarismo político-social que criminaliza a oposição política legítima 
de uma democracia. TESE SUBSIDIÁRIA SOBRE A LEI DE SEGURANÇA 

NACIONAL. A Lei de Segurança Nacional só pode ser considerada 
compatível com a Constituição Federal se interpretada como protegendo 

apenas instituições democráticas (Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública etc), e não pessoas 
físicas que exerçam cargos políticos/públicos de tais instituições, não-

criminalizando o exercício regular do direito de crítica política ao 
Governo Federal, a quem ocupe a Presidência da República ou quaisquer 

autoridades políticas, mesmo com termos duros e enfáticos, como 

GENOCIDA E AFINS, quando o contexto político-social torne justificável 
ou, ao menos, defensável tal adjetivação. TESE SOBRE OS CRIMES 

CONTRA A HONRA DO CÓDIGO PENAL. Os crimes contra a honra previstos 
na legislação penal comum são compatíveis com a Constituição Federal 

apenas se interpretados como não-criminalizando o exercício regular do 

direito de crítica política ao Governo Federal, a quem ocupe a Presidência 
da República ou quaisquer autoridades políticas, mesmo com termos 

duros e enfáticos, como GENOCIDA E AFINS, quando o contexto político-

social torne justificável ou, ao menos, defensável tal adjetivação”. 

 
Passemos, assim, a desenvolver tais temas: 
 

1. DO CABIMENTO DA PRESENTE ADPF.  
1.1. Atendimento da regra legal da subsidiariedade: impossibilidade de 

uso do controle concentrado de constitucionalidade de outra forma. 
Normas pré-constitucionais: arts. 1º e 4º da Lei 9.882/99. 

 

Como se sabe, pela forma como foi regulamentada pela Lei 
n.º 9.882/99, considerados os vetos mutiladores do texto aprovado pelo 

Congresso Nacional, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) foi concebida como uma ação subsidiária no controle concentrado 
de constitucionalidade, no sentido de só ser admissível quando não houver 

outro meio do controle concentrado para tratar do tema (art. 4º, §1º, da Lei n.º 
9.882/99).1 Embora nada no dispositivo constitucional de regência denote 

 
1 “[...] o princípio da subsidiariedade - inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão -, contido no § 1º do art. 4º da 

Lei n. 9.882/1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.  Nesse sentido, caso se considere 

o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece 

ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. [...] Nesse cenário, tendo em 

vista o caráter acentuadamente objetivo da argüição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, 

especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Destarte, assumida a 

plausibilidade da alegada violação ao preceito constitucional, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou de 

constitucionalidade, não será admissível a argüição de descumprimento. Em sentido contrário, em princípio, não sendo 

admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade - isto é, não se verificando a existência 

de meio apto para solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata -, há de se entender possível 
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qualquer forma essa subsidiariedade, o seu entendimento como “norma de 

eficácia limitada” (sic) provavelmente é a base teórico-constitucional que 
admita essa sua compreensão. 

 

Nesse sentido, a presente ação volta-se à declaração de 
não-recepção constitucional da Lei de Segurança Nacional – Lei n.º 
7.170/83, ou, pelo menos, a sua interpretação conforme a Constituição, 

bem como a interpretação conforme a Constituição dos arts. 138 a 142, 
parágrafo único, do Código Penal, todas estas leis anteriores à 

Constituição. Assim, inequívoco o atendimento da regra legal da 
subsidiariedade do art. 4º, §1º, da Lei n.º 9.882/99 pela presente ação, 
por atacar as normas pré-constitucionais relativas aos artigos 23, II, 25, 

caput e parágrafo único, do Código Penal, do artigo 65 do Código de 
Processo Penal. 

 
2. DO MÉRITO.  
2.1. Não-recepção constitucional da Lei de Segurança Nacional. Ideologia 

ditatorial indissociavelmente vinculada à Ditadura Militar que assolou o 
Brasil entre 1964-1985. Violação de direitos fundamentais imanentes à 
própria noção de Estado Democrático de Direito: liberdade de expressão 

e crítica, proibição de censura e princípios republicano, da moralidade 
administrativa e da não-discriminação.  

 
A Lei de Segurança Nacional é pura e simplesmente um 

entulho autoritário, criada a partir de uma ideologia ditatorial, pela 

Ditadura Militar que assolou o Brasil no período de 1964 a 1985, com o intuito 
de calar a crítica política e impor a aceitação de quaisquer políticas por 
parte dos detentores do poder, como prova o mote “Brasil, ame-o ou deixe-

o”, notoriamente adotado pela Ditadura em suas perseguições políticas. 
 

Salvo raros casos, referida lei encontrava-se praticamente 
em desuso, precisamente por sua teleologia autoritária/ditatorial após a 

redemocratização do país. Contudo, como é notório, referida lei tem sido 
usada pelo atual Governo Federal para perseguir pessoas que “ousam” 
exercer seu direito fundamental de liberdade de expressão e crítica 

política, contrariando totalmente a jurisprudência sobre o tema, 
relativamente aos requisitos objetivos e subjetivos que afirma necessários para 

a incidência da lei (cf. infra). 
 
Ou seja, não adianta uma mera “interpretação 

conforme a Constituição” da atual Lei de Segurança Nacional, porque ela 
tem sido flagrantemente desconsiderada pelo atual Governo Federal, que 

 
a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental.  [...] Não se pode admitir que a existência de processos 

ordinários e recursos extraordinários deva excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito 

fundamental. Até porque o instituto assume, entre nós, feição marcadamente objetiva. Nessas hipóteses, ante a 

inexistência de processo de índole objetiva, apto a solver, de uma vez por todas, a controvérsia constitucional, afigurar-

se-ia integralmente aplicável a argüição de descumprimento de preceito fundamental. [...] (STF, ADPF 76, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 13-2-2006, DJ de 20-2-2006)”. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp?s1=76.NUME.&d=DESP
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muito evidentemente adota a nefasta estratégia de intimidação mediante 

processos, obrigando as vítimas de suas perseguições político-ideológicas a 
se defenderem judicialmente, sendo que é notório que um processo criminal 
assusta/apavora inúmeras pessoas, que muitas vezes não têm condições 

financeiras para contratar advogado(a) para sua defesa (os honorários da 
advocacia criminal são consideravelmente elevados à luz das Tabelas das 
OABs estaduais, tabelas estas que trazem apenas o mínimo que deve ser 
cobrado para que não se viole a dignidade da Advocacia, sob pena de punição 
de advogados/as que cobrem abaixo dela), aliada à notória falta de estrutura 

das Defensorias Públicas para fazer a defesa criminal de todas as pessoas 
que dela necessitam. Sem falar que pessoas de classe média muitas vezes têm 

renda mensal superior àquela que as Defensorias Públicas exigem como teto 
para defenderem as pessoas, o que forçará a nomeação de advogado(a) 
dativo(a) que não é da confiança da pessoa processada.  

 
Ademais, tal situação é agravada em virtude do absurdo 

e lamentável “estado de natureza hermenêutico” (Streck) que assola a 

jurisprudência do país, com Juízos e Tribunais que pura e simplesmente 
desconsideram a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Cite-se o caso 

paradigmático do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sua recente e notória 
disputa político-institucional com o Superior Tribunal de Justiça, na medida 
em que o E. TJSP pura e simplesmente desconsidera jurisprudência 

garantista consolidada no âmbito do E. STJ, ainda por cima tergiversando, 
por alegar que faria “distinções” enquanto técnicas de vinculação a 

precedentes, quando a crítica do E. STJ ao E. TJSP notoriamente se dá em 
questões puramente de Direito a partir de um quadro fático fixado pelo 
Tribunal de Segundo Grau que tem jurisprudência consolidada do E. STJ em 

determinado sentido que o E. TJSP pura e simplesmente desconsidera. Em 
suma, na síntese de Bruno Torrano, vivemos em um país de “precedentes 

vinculantes que não vinculam nada” (!), no sentido da manifesta 
desconsideração da jurisprudência dos Tribunais Superiores por Tribunais de 
Segundo Grau, sendo que Torrano exemplifica isso precisamente com o caso 

do E. TJSP, em seu lugar de fala de (então) assessor de Ministra do E. STJ 
(atualmente, Torrano é Promotor de Justiça). No citado artigo, Torrano 
apontou que o E. TJSP figura como autoridade coatora de 44% dos HCs 

impetrados no STJ, dos quais 27% conseguiram algum êxito, por aquele 
Tribunal não respeitar a jurisprudência (garantista) do STJ no tema.2 Então, 

nesse cenário de profundo desrespeito à jurisprudência garantista dos 
Tribunais Superiores por parte de Tribunai de 2º grau, descabe relativizar a 

garantia constitucional de presunção de inocência, submetendo o(a) 
acusado(a) a uma privação de liberdade indevida, por contrária à 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Nesse sentido, vale citar a posição de Heleno Fragoso, em 

colaboração ao CPDOC/FGV-RJ – Centro de Pesquisa e Documentação de 

 
2 TORRANO, Bruno. Precedentes vinculantes que não vinculam nada. In: Revista Consultor Jurídico, 03.11.2018. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-nov-03/bruno-torrano-precedentes-vinculantes-nao-vinculam-nada>. 

Acesso: 29.03.2021. 

https://www.conjur.com.br/2018-nov-03/bruno-torrano-precedentes-vinculantes-nao-vinculam-nada
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História Contemporânea do Brasil do Rio de Janeiro, em seu verbete explicativo 

a atual Lei de Segurança Nacional e sua manifesta incompatibilidade com a 
Constituição Federal de 1988. O renomado criminalista atestou o caráter 
antidemocrático e autoritário imanentes à Lei de Segurança Nacional, 

afirmando que ela: (i) abandonou a concepção tradicional de crimes contra o 
Estado e a ordem política e social, substituindo-a por uma fórmula abrangente 

apta abarcar qualquer interesse elevado à categoria de interesse nacional por 
decisão política da Ditadura Militar; (ii) criminalização por tipos penais 

vagos/indeterminados, sem especificar precisamente as condutas 
consideradas criminosas, em violação ao princípio da legalidade penal estrita, 
em seu subprincípio da taxatividade (integrante do princípio de legalidade 

penal substantiva de que fala Ferrajoli); (iii) criminalização de manifestações 
de pensamento críticas ao Governo, mediante de definições extremamente 
perigosas que constituem o ponto mais sensível da lei, que considera a opsição 
política uma guerra psicológica adversa, que Fragoso bem define como uma 

“noção positivamente esdrúxula”; (iv) o intuito da Lei de Segurança Nacional 
foi atemorizar a classe trabalhadora, que entendeu a lei como uma forma de 

proteção dos interesses das classes dominantes; (v) a doutrina da segurança 
nacional não se compatibiliza com a proteção de um Estado Democrático de 

Direito, que só pode criminalizar condutas proteger e assegurar um regime de 
liberdade, tendo em vista que referida lei “corresponde a um regime político que 
encerrou seu ciclo histórico”, sendo incompatível com um regime genuinamente 
democrático, que deve visar a “máxima ampliação possível da esfera de 
liberdade e de tolerância aos que se opõem ao sistema dominante”, na medida 
em que “Os antagonismos políticos e as pressões são naturais numa sociedade 
pluralista e democrática”. Vejamos o inteiro teor da paradigmática doutrina 

do ilustre autor: 
 

CRÍTICA À LEI DE SEGURANÇA NACIONAL 

A Lei de Segurança Nacional tem sido objeto de críticas demolidoras, que 

acentuam o seu caráter antidemocrático e seus profundos defeitos. A Ordem dos 

Advogados do Brasil realizou inúmeros pronunciamentos contra essa lei e numerosos 

outros órgãos têm-se manifestado no mesmo sentido. A intenção dos que fizeram a lei 

foi a de abandonar a concepção tradicional dos crimes contra o Estado e a ordem 

política e social, introduzindo uma fórmula abrangente de todo e qualquer bem-

interesse elevado à categoria de objetivo nacional como objeto da tutela jurídica 

nessa espécie de crimes. Todavia, a definição elaborada constitui mero esquema 

conceitual sem conteúdo, que se caracteriza pela imprecisão e pela indeterminação. 

Seu caráter antidemocrático resulta precisamente da fixação pelo poder militar 

dominante dos objetivos nacionais permanentes, que vão dar significação ao valor 

politicamente neutro da segurança nacional. Segurança nacional, num Estado de 

direito democrático, só pode ser meio para assegurar um regime de liberdade. Pode-

se dizer, por isso, que falhou completamente a tentativa de criar uma idéia de crime 

contra a segurança nacional conceitualmente distinta da de crime contra a segurança 

do Estado ou a ordem político-social. Objeto da tutela jurídica nos crimes contra a 

segurança do Estado não pode ser a segurança contra vagos antagonismos aos 

objetivos nacionais, mas, sim, o que se refere aos interesses políticos da nação. Nesse 
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sentido, os tribunais entre nós interpretaram o que na lei se denomina “crimes contra a 

segurança nacional”. 

Assinala-se, por outro lado, na lei vigente o emprego de definições vagas que 

deixam indeterminada a conduta delituosa. O crime de terrorismo, por exemplo, é 

definido: ‘praticar ato de terrorismo’. Não se diz em que consiste a conduta delituosa, 

sendo de notar que não existe na doutrina do direito penal idéia clara sobre o que se 

deve entender por terrorismo. Essas definições vagas e indeterminadas, de que 

poderíamos dar muitos exemplos, violam o princípio da reserva legal e são claramente 

inconstitucionais. 

Nos crimes de manifestação do pensamento (ofensas, propaganda e instigação) 

encontramos também disposições extremamente perigosas. Trata-se da área mais 

delicada e sensível dos crimes contra a segurança do Estado, porque é incerta e tênue 

a linha divisória entre a manifestação do pensamento legítima (embora injusta, 

tendenciosa e apaixonada) e o crime político. A Lei de Segurança Nacional considera os 

crimes de manifestação do pensamento como guerra psicológica adversa, uma noção 

positivamente esdrúxula. Essas disposições têm servido para perseguir 

ilegitimamente os que se opõem à situação política dominante. Ofensas, propaganda 

e instigação só podem ser crimes políticos quando são subversivas, ou seja, quando 

através delas se pretende atentar contra a ordem política vigente. 

As várias disposições sobre a greve, na Lei de Segurança Nacional, têm 

servido para atemorizar e perseguir trabalhadores, nos conflitos resultantes de 

reivindicações por melhores condições de trabalho. Com isso se dá argumento aos que 

vêem nessa lei meio natural de defesa eficaz da classe dominante, para a preservação 

de seus interesses, com a dominação e a opressão do proletariado. A única possível 

previsão da greve numa lei dessa natureza é a que considera a greve-subversiva, ou seja, 

a greve realizada exclusivamente com fins políticos, através da qual se pretende 

comprometer a segurança interna do país. É ilegítimo e desleal escamotear a límpida 

proteção aos interesses do Estado, dando aos patrões argumento terrorista para 

submeter e oprimir os trabalhadores. A inclusão da greve pacífica na Lei de Segurança 

Nacional constitui uma aberração que expressa, de forma mais brutal, o poder de dominar 

e controlar a classe trabalhadora, suprimindo-lhe o poder de pressão. 

Um último aspecto deve ser focalizado. É o da competência para o processo e 

julgamento desses crimes. Hoje a competência é da Justiça Militar, tendo sido essa 

solução inspirada pela idéia de guerra subversiva. Os crimes contra a segurança interna, 

no entanto, devem ser julgados pela justiça comum, pois este é o sistema democrático de 

repressão desses crimes. 

A doutrina da segurança nacional, elaborada pela Escola Superior de 

Guerra, constitui a filosofia oficial do regime militar que se institucionalizou no país 

depois de 1964. Não corresponde a um sistema democrático de repressão de crimes, 

pois constitui expressão de um sistema autoritário, inteiramente ultrapassado. A lei 

corresponde a um regime político que encerrou o seu ciclo histórico. É preciso ter 

presente que o que realmente proporciona segurança são instituições estáveis e um 

regime autenticamente democrático. Este se caracteriza pela máxima ampliação 

possível da esfera de liberdade e de tolerância com os que se opõem ao sistema 

dominante. Os antagonismos e pressões são naturais numa sociedade pluralística e 

democrática. A prevenção da criminalidade política não se faz com o emprego 

terrorístico da lei de segurança nacional, mas sim com democracia, liberdade e 

justiça social. 

Heleno Fragoso – colaboração especial 
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Vejamos entrevista de Wallace Corbo, Professor da FGV 

Direito do Rio de Janeiro e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, sobre o uso autoritário da Lei de Segurança 

Nacional pelo atual Governo Federal: 
 

Dilemas da transição 

Para o professor Wallace Corbo, da FGV Direito Rio, a incapacidade de mexer nesse 

“entulho” reflete as dificuldades do regime de transição no país. Isso inclui, por exemplo, 

a LSN e a Lei de Anistia, de 1979, até hoje questionada. Ele avalia que o país perdeu 

oportunidades, entre os anos 1990 e 2000, para revisar o tema. ‘Não era uma legislação 

utilizada de maneira relevante. Em alguma medida, o não uso da lei favoreceu para 

que ela não fosse alterada. Com certeza, esse cenário muda nos dois últimos anos’. 

Corbo destaca algumas ‘janelas’ temporais em que a LSN poderia ser revista. A 

primeira, no período que antecedeu a Constituição de 1988. Depois, já com FHC. A 

comissão que elaborou o PL 6.764, por sinal, surgiu depois que integrantes do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram enquadrados na lei, em 

maio de 2000. 

 

Direitos fundamentais 

Agora, talvez, surja uma ‘terceira janela’, diz o professor. Mas alguns fatores mostram 

que isso não será fácil. Por um lado, falta mobilização social. Por outro, segundo ele, parte 

da classe politica e mesmo jurídica tem uma leitura de que a lei é útil. O que revela, em 

alguns casos, “laços forte com o regime anterior”. E um entendimento, ainda corrente, de 

que a segurança pública prevalece sobre os direitos fundamentais, que seguem sendo 

sistematicamente violados. Ele cita, por exemplo, o artigo 26 da LSN, que fala em 

calúnia ou difamação contra o presidente da República e outras autoridades. ‘Isso é típico 

de um regime autoritário’. A redação traz conceitos vagos, que em um exemplo mais 

extremo serviriam para enquadrar índios “armados” com flechas em uma manifestação.  

‘É possível, sim, elaborar uma lei que proteja o Estado democrático de direito e que 

preveja crimes específicos’, diz Corbo. Mas existe o permanente problema brasileiro 

de encontrar o consenso, ainda mais em um país polarizado. ‘Quem é antidemocrático 

consegue utilizar essa lei com muito mais facilidade. Pode ser usada por agentes 

constitucionais bem intencionados, mas também para intimidar, ameaçar’.4 (grifos 

nossos) 

 

 
3 FRAGOSO, Heleno. Verbete “Lei de Segurança Nacional”. Colaboração ao CPDOC/FGV-RJ – Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-seguranca-nacional>. Acesso: 29.03.2021. 

4 “Criticada por todos os lados, Lei de Segurança Nacional é usada mesmo na democracia”. In: Rede Brasil Atual, 

14.03.2021. Matéria de Vitor Nuzzi. Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/03/lei-seguranca-

nacional-criticas-democracia/>. Acesso: 29.03.2021.  

http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=102389
http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=102389
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-seguranca-nacional
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/03/lei-seguranca-nacional-criticas-democracia/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/03/lei-seguranca-nacional-criticas-democracia/
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Não passou desapercebido à mídia como “Bolsonarismo 

reacende debate para substituir Lei de Segurança Nacional”, onde se 
atestou que: 

 

Retirada do ostracismo pelo governo do ex-capitão do Exército, a lei passou 

paradoxalmente a ser usada, também, contra o bolsonarismo, em especial nas 

investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre as manifestações 

antidemocráticas e, recentemente, na ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de 

Moraes contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). [...] Dados revelados pelo Painel 

mostram que em 2020 houve um recorde no número de investigações da PF abertas 

com base na lei (51), praticamente o dobro em relação a 2019, primeiro ano de 

mandato de Bolsonaro, e que já havia registrado o maior número de casos dos últimos 

anos (26). Entre as apurações motivadas pelo governo houve representação 

encaminhada à Procuradoria-Geral da República pelo Ministério da Defesa contra 

o ministro do STF Gilmar Mendes, que havia declarado que o Exército estava ‘se 

associando a um genocídio’ na gestão da pandemia, e pedidos de investigação feitos 

pelo ministro da Justiça, André Mendonça, contra jornalistas. Entre eles um relativo 

ao colunista da Folha de S. Paulo Hélio Schwartsman, pelo texto ‘Por que torço para 

que Bolsonaro morra’, publicado após o presidente anunciar que havia contraído a Covid-

19. É nesse contexto que surge o outro dos grandes entraves. Hoje a Câmara é comandada 

pelo centrão, que dá sustentação ao governo. Bolsonaro, que é entusiasta da ditadura 

militar e de próceres do regime, tendo apoiado manifestações contrárias às instituições. 

Ou seja, é praticante de atos que poderiam ser enquadrados como crimes em uma Lei de 

Defesa do Estado Democrático. [...] A Lei de Segurança Nacional tem 35 artigos e trata, 

em suma, de crimes contra a ‘a integridade territorial e a soberania nacional, o regime 

representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito e a pessoa dos chefes 

dos Poderes da União’. Suas versões anteriores, bem mais duras, foram usadas diversas 

vezes para perseguição a opositores políticos do regime. O texto de 1983 mantêm 

trechos genéricos e anacrônicos como o de incitação ‘à subversão da ordem política 

ou social’ ou a pena de até quatro anos de prisão para quem imputar fato ofensivo 

à reputação dos presidentes da República, do Supremo, da Câmara e do Senado. 

 

Nome escolhido pelo novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para comandar 

as principais medidas de alteração jurídica de sua gestão, a deputada Margarete Coelho 

(PP-PI) se diz favorável à revogação da Lei de Segurança. ‘Ela não deveria ter 

permanecido na ordem constitucional de 1988, porque dialoga com um outro tempo, 

cujo regime identificava parte dos cidadãos como inimigos internos, e nenhum cidadão 

que reivindique direitos pode ser considerado inimigo do Estado’. Ela ressalta que as 

Forças Armadas existem para proteger o país de inimigos externos, ‘jamais de seus 

próprios cidadãos’, e que, por isso, entende que a lei deve ser substituída. ‘Sei que temos 

boas propostas na Câmara para que criemos uma lei de garantia do Estado democrático 

de Direito, com o qual eu estaria de acordo’.  

 

Especialistas ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo foram unânimes em defender a 

substituição da lei. ‘Esse aparato autoritário subsiste no Brasil muito em função de 

uma transição inadequada da ditadura para a democracia’, afirma Tayara Lemos, 

professora de direito constitucional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Rubens 

Beçak, professor associado do Departamento de Direito do Estado da USP, afirma que o 

cenário nacional e internacional que vem desde o final do século 20 reforça a necessidade 
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de uma nova lei. ‘Não tem sentido falar hoje numa lei que pune charge, caricatura, isso 

é de uma outra época. Já em 1983, quando tivemos essa lei, questionava-se se fazia 

sentido reeditar a doutrina de segurança nacional dos anos 60. Já era extremamente 

antiquado. Então, quase 40 anos depois, pretender que aquela lei ainda seja usada? 

Estamos muito atrasados nessa discussão’. Fernando Dias Menezes de Almeida, 

professor titular da Faculdade de Direito da USP, afirma que do ponto de vista político-

constitucional há pertinência na maior parte dos casos definidos na lei, ainda que 

comportando atualizações, mas há pontos incompatíveis com a ordem constitucional 

vigente. Ele cita como exemplos os artigos de incitação a subversão da ordem pública e 

os de calúnia e difamação do presidente da República e outras autoridades, ‘que, se 

levados ao extremo, seriam atentatórios à liberdade de expressão’. Também professor 

titular do Departamento de Direito da USP, Floriano de Azevedo Marques Neto afirma 

ser premente a substituição da norma por uma lei de defesa da democracia, nos 

termos da proposta que tramita no Congresso. ‘Não só porque é dos tempos da ditadura. 

Sua substituição é necessária pois ela partia de uma visão ultrapassada de soberania 

como um dado titularizado pelo ente Estado e pela nação e não algo pertencente aos 

cidadãos, típica visão Schmittiana [Carl Schmitt, teórico jurídico nazista]’.5 (grifos 

nossos) 

 

Daí atestar o Estadão Online em matéria de 25.03.2021, 
que, “Contra ‘uso deturpado’ da Lei de Segurança Nacional, cresce 

pressão no Supremo para derrubada da Lei de Segurança Nacional”. 
Afinal, como destacado em editorial do mesmo jornal dias antes, “A 
intimação é intolerável”,6 no qual denuncia o uso político da lei pelo atual 

Presidente da República para perseguir pessoas que lhe criticam. Em suas 
palavras: 

 
A INTIMIDAÇÃO É INTOLERÁVEL. 20 de março de 2021, 03h00. 

 

O presidente Jair Bolsonaro, seus familiares, seu governo e seus seguidores têm 

mostrado que desconhecem o Direito brasileiro. Estão descaradamente promovendo, 

por várias vias, uma campanha de intimidação contra adversários políticos, como se 

não existissem no País as liberdades de opinião e de expressão. No dia 15 de março, o 

youtuber Felipe Neto foi intimado a depor na Polícia Civil, em investigação relativa a 

crime de calúnia e a crimes contra a Segurança Nacional (Lei 7.170/83). O fato a ser 

apurado: Felipe Neto chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida, em razão de sua 

atuação na pandemia. Na semana anterior, Carlos Bolsonaro tinha anunciado, em rede 

social, que apresentara queixa-crime contra Felipe Neto e a atriz Bruna Marquezini, por 

supostos crimes contra seu pai, Jair Bolsonaro. 

 

Não há dúvida de que as liberdades de opinião e expressão autorizam o exercício da 

crítica, especialmente em relação aos governantes. Essa intimidação da Polícia Civil, 

 
5 Cf. “Bolsonarismo reaviva discussão sobre Lei de Segurança Nacional”. In: Folha Online, 27.02.2021. 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/bolsonarismo-reaviva-articulacao-para-substituir-lei-de-seguranca-nacional-

entulho-da-ditadura.shtml>. Matéria transcrita (e acessível gratuitamente) em:   Jornal do Comércio, 28.02.2021. Disponível 

em: <https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2021/02/780665-bolsonarismo-reacende-debate-para-substituir-

lei-de-seguranca-nacional.html>. Acesso: 29.03.2021.  

6 Cf. “A intimidação é intolerável”. In: Estadão Online, 20.03.2021. Disponível em: 

<https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-intimidacao-e-intoleravel,70003653936>. Doc. Anexo.  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/bolsonarismo-reaviva-articulacao-para-substituir-lei-de-seguranca-nacional-entulho-da-ditadura.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/bolsonarismo-reaviva-articulacao-para-substituir-lei-de-seguranca-nacional-entulho-da-ditadura.shtml
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2021/02/780665-bolsonarismo-reacende-debate-para-substituir-lei-de-seguranca-nacional.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2021/02/780665-bolsonarismo-reacende-debate-para-substituir-lei-de-seguranca-nacional.html
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-intimidacao-e-intoleravel,70003653936
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que depois foi suspensa pela Justiça, oi claro uso do aparato estatal para perseguir 

quem se opõe à família Bolsonaro. Nesse intento de intimidar, chama a atenção o 

descuido do próprio Direito. A Lei de Segurança Nacional prevê que, ‘para apuração 

de fato que configure crime previsto nesta Lei, instaurar-se-á inquérito policial, pela 

Polícia Federal, de ofício, mediante requisição do Ministério Público, mediante 

requisição de autoridade militar responsável pela segurança interna, mediante 

requisição do ministro da Justiça’. Cabe à Polícia Federal, e não à Polícia Civil, apurar o 

suposto crime. Além disso, ao que se sabe, Carlos Bolsonaro não é ministro da Justiça, 

tampouco representante legal de seu pai para apresentar queixa-crime relativa à suposta 

calúnia. Nessa história, é também muito estranha a conivência da Polícia Civil, 

permitindo-se ser usada para fins evidentemente ilegais. Outro órgão que tem permitido 

ser usado nessa empreitada de intimidação – às vezes, assumindo um lamentável 

protagonismo – é o Ministério da Justiça. Em vez de ser a voz que lembra o Direito no 

governo federal, o titular da pasta, André Mendonça, tem preferido esquecer a ordem 

jurídica e agradar ao presidente Jair Bolsonaro. 

 

Além de desrespeitar liberdades fundamentais, os casos revelam uma obsessão doentia 

por perseguir quem se posiciona publicamente contra Jair Bolsonaro. Por exemplo, 

a pedido do ministro da Justiça, a Polícia Federal abriu investigação contra o sociólogo 

e professor Tiago Costa Rodrigues, por ter organizado a instalação de dois outdoors 

críticos ao governo Bolsonaro em Palmas, no Tocantins. Um dos outdoors trazia a frase 

“Cabra à toa, não vale um pequi roído. Palmas quer impeachment já’. Inicialmente, o 

caso foi arquivado por recomendação da Corregedoria Regional da Polícia Federal e do 

Ministério Público Federal do Tocantins. No entanto, o Ministério da Justiça insistiu, 

determinando a abertura do inquérito contra o sociólogo. Recentemente, o ex-reitor da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Pedro Hallal e o pró-reitor de Extensão da 

universidade, Eraldo dos Santos Pinheiro, assinaram um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) proposto pela Corregedoria-Geral da União (CGU) se comprometendo 

a não criticar o governo Bolsonaro dentro de ambiente de repartição pública. Os 

dois atacaram a condução do combate à pandemia durante uma live realizada dentro da 

universidade. Com essa ofensiva do governo federal de intimidar, há quem venha se 

sentindo à vontade para agir muito além do que a lei permite. No dia 15 de março, 

em Belo Horizonte e Salvador, dois jornalistas foram agredidos, enquanto trabalhavam 

na cobertura de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro. Nos dois casos, 

bolsonaristas tentaram impedir que profissionais filmassem e fotografassem as 

manifestações. No dia 17 d emarço, por defender o distanciamento social, o jornal Folha 

da Região, em Olímpia (SP) teve sua sede atacada, o que provocou um incêndio. Um 

governo que persegue opositores viola a essência da democracia e da liberdade. 

Pensando-se forte, expõe sua maior debilidade, a de caráter. 

 
Reitere-se que essa ofensiva do Governo Federal 

visando intimidar quem “ousa” lhe criticar cria um sentimento de 
pseudo “legitimidade” de intolerância a críticas em sua base política. 
Com efeito, é notório que muitas pessoas seguem o exemplo das suas 

lideranças políticas, especialmente no caso de Bolsonaro, que 
lamentavelmente é o que se chama, na ciência política e na sociologia (cf., v.g., 
Max Weber), de um líder carismático, que, em síntese, pode ser definido como 
aquele que tem suas opiniões seguidas e respeitadas por quem o admira e 
segue de forma apaixonada, sendo notória a influência na conduta da 
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sociedade que um líder carismático, em especial quando ocupa a Presidência 
da República, exerce sobre a população em geral e seu eleitorado em 
particular.7 ORA, se o Presidente da República, autoridade política máxima 
da Nação, age de forma a ofender quem lhe critica, isso notoriamente 

influencia quem lhe segue a agir da mesma forma. Seria um escárnio negar 
esse fato tão lamentavelmente notório na história humana e das próprias 

pessoas que, incrivelmente, continuam cegamente fieis ao atual Presidente da 
República, a despeito de suas políticas negacionistas e anticientíficas na 
pandemia do Covid-19 e sua demonização de toda a mídia e das instituições 

democráticas quando elas “ousam” criticá-lo... 
 

Como se vê, especialmente à luz do atual contexto político-
social, de verdadeiro abuso da Lei de Segurança Nacional pelo atual Governo 
Federal, é manifesta a incompatibilidade da Lei de Segurança Nacional, à luz 

da doutrina que é a ela imanente e também seus textos normativos 
positivados, objetivamente considerados, razão pela qual deverá ser declarada 

a não-recepção da Lei n.º 7.170/1983, o que desde já se requer, à luz dos 
preceitos fundamentais relativos: (i) ao direito fundamental à liberdade de 
expressão e crítica (art. 5º, caput, incs. IV, V, VI, VIII e IX, e 220 da CF); (ii) 

aos princípios republicano e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da 
CF); (iii) ao princípio da não-discriminação (arts. 3º, IV, e 5º, caput, da CF); 

(iv) aos princípios do Estado de Direito (art. 1º da CF), da razoabilidade e da 
proporcionalidade (art. 5º, LIV, da CF). Afinal, referida lei: 

 
(i) prejudica o livre mercado de ideias, no sentido da 

possibilidade de críticas políticas às autoridades políticas, feitas por 

jornalistas e pessoas em geral, algo notoriamente indispensável a uma 

 
7 Segundo Max Weber, “2. A autoridade carismática baseia-se na ‘crença’ no profeta ou no ‘reconhecimento’ 

que pessoalmente o herói guerreiro, o herói da rua e o demagogo encontram, e com eles cai. E, todavia, sua 

autoridade não deriva de forma alguma desse reconhecimento por parte dos submetidos, mas, ao contrário, a fé 

e o reconhecimento são considerados um dever cujo cumprimento aquele que se apoia na legitimidade carismática 

exige para si, e cuja negligência é passível de castigo. Sem dúvida, a autoridade carismática é uma das grandes 

forças revolucionárias da História, porém em sua forma totalmente pura tem caráter eminentemente autoritário 

e dominador. É evidente que a expressão ‘carismática’ é empregada aqui num sentido plenamente livre de ‘juízos 

de valor’. [...] 4) A dominação carismática é uma relação social especificamente eextracotidiana e puramente 

pessoal. E, no caso de subsistência continuada, o mais tardar com o desaparecimento do portador do carisma, a 

relação do domínio – quando não se extingue de imediato mas subsiste de alguma forma, passando a autoridade 

do senhor a seus sucessores – tende a se tornar rotineira, cotidiana. Isso pode ocorrer: 1. Por conversão das 

ordenações carismáticas para o tipo convencional. No lugar da reiterada recriação carismática na jurisprudência 

e na ordem administrativa pelo portador do carisma, ou pelo quadro administrativo carismaticamente 

qualificado, introduz-se a autoridade dos prejuízos e dos procedentes, que os protegem, ou lhes são atribuídos. 2. 

Pela passagem do quadro administrativo carismático, isto é, do apostolado ou do séquito, a um quadro legal ou 

estamental mediante assunção de direitos de dominação interna ou apropriados por privilégios (feudos, 

prebendas). 3. Por transformação do sentido do próprio carisma. É determinante para isso o tipo de solução da 

palpitante questão., tanto por motivos ideais como materiais (sobremaneira frequentes), do problema da sucessão. 

A sucessão pode processar-se de diversas maneiras. A mera espera passiva do aparecimento de um novo senhor 

carismaticamente creditado ou qualificado costume ser substituída – sobretudo quando se prolonga e interesses 

poderosos de qualquer natureza se acham ligados à subsistência da associação dominante – pela atuação direta, 

tendo em vista a sua obtenção: a. pela busca de indícios de qualificação carismática. [...] b. por meio do oráculo 

[...] c. por designação do qualificado carismaticamente [...]”. WEBER, Max. Metodologia das Ciências Sociais. 

Tradução de Augustin Wernet, 5ª Ed., Campinas: Ed. Unicamp, 2016, p. 552-555. 
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democracia, para fins de controle político-social das autoridades eleitas, donde 

viola o direito fundamental á liberdade de expressão e crítica (art. 5º, caput, 
incs. IV, V, VI, VIII e IX, e 220 da CF); 

 

(ii) possibilita o patrimonialismo, relativo à utilização da 
coisa pública para fins particulares, enquanto promoção de políticas estatais 

sem aceitar as duras críticas político-sociais inerentes à oposição político-
social, cuja licitude é imanente a qualquer Estado Republicano e Democrático 

de Direito, donde implica no uso da coisa pública de forma contrária àquilo 
que o princípio da boa-fé objetiva impõe a autoridades políticas, donde viola 
os princípios republicano e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da 

CF), o que “legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público 
que transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos 
agentes e órgãos governamentais [...] em ordem a impedir que eventuais 
desvios ético-jurídicos possam instituir situação de inaceitável privilégio, das 
quais resulte indevido favorecimento, destituído de causa legítima [...]” (cf. STF, 
ADI 2.661 MC/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 23.08.2002); 

 

(iii) permite a perseguição política daqueles(as) que 
“ousam” criticar as políticas dos(as) detentores do poder, relativamente a 

autoridades constituídas por eleições ou outras formas constitucionalmente 
autorizadas, donde viola os princípios da igualdade e da não-discriminação 

(arts. 3º, IV, e 5º, caput, da CF); 
 
(iv) não promove nenhum valor constitucional relevante, 

por não se poder confundir a defesa das instituições do Estado Democrático de 
Direito com a criminalização de críticas político-sociais às autoridades 

constituídas por eleições ou outras formas constitucionalmente autorizadas, 
donde se trata de lei inadequada (não protege o Estado Democrático de 

Direito, mas apenas criminaliza o dissenso político), desnecessária (há 
evidente meio menos gravoso, mediante uma lei que efetivamente defenda as 
instituições do Estado Democrático de Direito, como mostram os Projetos de Lei 

infra explicitados) e caracteriza evidente desproporcionalidade em sentido 
estrito (na verdade, sequer há o que ponderar, pela inadequação mencionada, 

mas, por amor ao debate, vale dizer que o direito de crítica político-social há 
de prevalecer sobre o interesse secundário de autoridades constituídas por 
eleições ou outra forma constitucionalmente admissível de não serem 

duramente criticadas), donde viola os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

 
2.1.1. Histórico da Lei de Segurança Nacional. A análise histórica feita 
por Heleno Fragoso e seu parecer pela incompatibilidade da Lei de 

Segurança Nacional com o Estado Democrático de Direito. 
 

Vale citar um rico e denso parecer de Heleno Fragoso, em 
colaboração com o CPDOC/FGV-RJ – Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil do Rio de Janeiro, em seu verbete explicativo 

sobre a evolução (?) legislativa que gerou a atual “Lei de Segurança Nacional”, 
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bem como explica a doutrina da segurança nacional, manifestamente 

autoritária e incompatível com o Estado Democrático de Direito consagrado 
por nossa Constituição Federal, por contrária aos princípios do pluralismo 
político-social e ao direito fundamental à liberdade de expressão e crítica 

política, à luz da licitude do direito de oposição política e de crítica política, 
imanente a qualquer Estado Democrático de Direito: 

 
LEI DE SEGURANÇA NACIONAL 

A Lei de Segurança Nacional em vigor é a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 

1983. Essa lei define os crimes contra a segurança nacional e estabelece regras para o seu 

processo e julgamento. A lei vigente revogou a Lei n° 6.620, de 17 de dezembro de 1978, 

que havia substituído o draconiano Decreto-Lei nº 898, de 29 de setembro de 1969, 

que, por sua vez, havia revogado o Decreto-Lei n° 314, de 13 de março de 1967, primeira 

Lei de Segurança Nacional do regime militar que se iniciou em 1964. 

A expressão ‘segurança nacional’ aparece no direito brasileiro com a 

Constituição Federal de 1934 que, no seu título VI, criou o Conselho Superior de 

Segurança Nacional (art. 159), com atribuições que se relacionavam com a defesa e a 

segurança do país. A partir daí, todas as constituições se referem ao Conselho de 

Segurança Nacional. Com a Constituição de 1967 introduziu-se a regra segundo a qual 

‘toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional, nos limites 

definidos em lei’ (art. 89), regra essa mantida pela Constituição vigente (art. 86). 

  

ANTECEDENTES 

Os crimes contra a segurança nacional são os crimes políticos ou contra a 

segurança do Estado. Esses crimes sempre foram previstos pelas nossas leis. As 

Ordenações do Reino definiam, no título VI do livro V, o crime de lesa-majestade, no 

qual se confundiam as ações praticadas contra a pessoa do rei com as que se dirigiam 

contra a nação. Estavam aqui previstas a traição e a morte do rei, da rainha ou de algum 

de seus filhos legítimos, bem como a insurreição, o auxílio do inimigo, o favorecimento 

de traidores, a morte de pessoa que estivesse em companhia do rei, o menosprezo do rei 

ou de suas armas reais. A pena para estes crimes era a de morte natural cruelmente 

acompanhada do confisco de todos os bens do criminoso. A morte do réu não extinguia a 

punibilidade, e a condenação implicava em infâmia, que atingia filhos e, se fossem varões, 

também os netos. Em matéria de crime de lesa-majestade, não havia privilégio contra a 

tortura, que podia ser sempre empregada. Além dos crimes indicados, outros também 

entravam na categoria de lesa-majestade, classificados, segundo a sua gravidade, em de 

primeira cabeça e de segunda cabeça. Entre estes últimos estava, por exemplo, o 

arrebatamento de presos. 

O Código Criminal de 1830 previa crimes políticos nos quatro primeiros títulos 

da parte II, que se referia aos crimes públicos (crimes contra a existência política do 

Império, crimes contra o livre exercício dos poderes públicos, crimes contra o livre gozo 

e exercício dos direitos políticos dos cidadãos e crimes contra a segurança interna do 

Império e pública tranqüilidade). No primeiro título estavam os crimes contra a 

segurança externa (crimes contra a independência, integridade e dignidade da nação), 

mas aqui também aparecia prevista a incriminação da pirataria (art. 82), juntamente com 

outros crimes contra a segurança interna (crime contra a constituição do Império e forma 

do seu governo). Entre os crimes contra o chefe do governo estava prevista a tentativa de 

destronização do imperador e a tentativa de privação da autoridade constitucional do 

regente. Não se contemplava nem a violência contra o soberano nem as ofensas como 
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crime político. No segundo título aparecem ações contra a Assembléia Legislativa ou 

contra seus membros e a oposição direta e por fatos ao livre exercício dos poderes 

Moderador, Executivo e Judiciário. Aparece também o constrangimento ilegal de 

agentes do Poder Executivo, relativamente à prática de atos oficiais; o motim ou a 

desordem durante sessão de tribunal, “de maneira que se impeça ou perturbe o ato”, e a 

provocação desses crimes, através de impressos. No título terceiro vinham previstos 

crimes eleitorais e também ações contra os Conselhos Gerais de Província. No título 

quarto, incriminava-se a conspiração, a rebelião, a sedição e a insurreição, mas aqui 

também, defeituosamente, apareciam o crime de resistência, o de tirada ou fugida de 

presos do poder da justiça e arrombamento de cadeias e o de desobediência. 

O Código Penal de 1890 também previa crimes políticos nos dois primeiros 

títulos da parte especial (crimes contra a existência política da República e crimes 

contra a segurança interna da República), mas aqui, por igual, encontramos ilícitos 

penais de outra espécie, como é o caso da pirataria, de resistência, do arrebatamento de 

presos e da desobediência. Para repressão do anarquismo foi promulgada a Lei nº 4.229, 

em 17 de janeiro de 1921. 

  

AS LEIS DE SEGURANÇA NACIONAL 

Em 4 de abril de 1935, foi sancionada a primeira Lei de Segurança, definindo 

crimes contra a ordem política e social, a Lei nº 38. Essa lei inaugurou o critério, que até 

hoje se mantém, de deslocar para leis especiais os crimes contra a segurança do Estado, 

o que sempre se fez para submeter tais crimes a um regime especial de maior rigor, com 

o abandono de garantias processuais. Outros crimes políticos foram definidos pela Lei 

nº 136, de 14 de dezembro de 1935, sancionada logo após a revolta comunista de 

novembro daquele ano. Para o processo e julgamento dos crimes políticos foi instituído 

o Tribunal de Segurança Nacional (Lei nº 244, de 11 de setembro de 1936) 

disciplinado, depois do golpe de 1937, que inaugurou a ditadura do Estado Novo, por 

diversos decretos-leis (nº 88, de 20 de dezembro de 1937; nº 428, de 16 de maio de 1938; 

nº 774, de 8 de junho de 1938). Foi essa uma de nossas mais terríveis e monstruosas 

experiências judiciárias. 

Com a redemocratização do país surgiu, em 5 de janeiro de 1953, a Lei nº 1.802, 

definindo os crimes contra o Estado e a ordem política e social. Essa lei estabelecia a 

competência da Justiça Militar para julgamento dos crimes contra a segurança externa e 

alguns outros. Os crimes contra a segurança interna, em geral, eram julgados pela 

justiça ordinária, com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse sistema foi 

alterado pelo Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, que estabeleceu a 

competência da Justiça Militar para todos os crimes políticos (art. 8º). 

Em 1967 surgiu o Decreto-Lei nº 314, que revogou a Lei nº 1.802, definindo os 

crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. Esse decreto-lei foi 

alterado substancialmente pelo Decreto-Lei nº 510, de 20 de março de 1969, que tornou 

mais severas as disposições da lei (punindo inclusive os atos preparatórios). O Decreto-

Lei nº 314, procurando mudar o centro de gravidade nos crimes políticos, incorporou a 

doutrina da segurança nacional, elaborada pela Escola Superior de Guerra, sob 

inspiração norte-americana, a qual aparece como filosofia oficial do novo sistema 

político-militar instaurado em 1964. 

 

A DOUTRINA 

O conceito de crime contra a segurança do Estado é bastante firme na doutrina 

do direito, tendo sido objeto de larga evolução histórica, que remonta ao antigo crime 
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de lesa-majestade. Neste, adotava-se amplo critério, fundado em fórmulas bastante 

vagas (que provêm do direito romano) que confundiam os crimes contra o sistema 

político vigente com os crimes contra a nação. Carrara dizia que o crime de lesa-

majestade se inscrevia em título terrível e fantasmagórico ‘Chamo de terrível’ — dizia 

— ‘porque se apóia sobre milhões de cadáveres, e chamo de fantasmagórico porque teve 

como objeto substituir, com suas regras excepcionais e ferozes, os preceitos da justiça 

com os fantasmas do medo’. A primeira e solene abolição do crime de lesa-majestade 

ocorreu na Toscana, em 1786. 

Deve-se à doutrina que se origina em Anselm von Feuerbach e Jeremias 

Bentham a classificação dos crimes contra a segurança do Estado em duas categorias: 

os crimes contra a segurança externa e os crimes contra a segurança interna. Como diz 

Soler, em Bases ideológicas de la reforma penal, a clara separação entre traição e 

rebelião provém de distinguir as duas faces do conceito de soberania, como 

independência e personalidade internacional e como organização e jurisdição interna. Os 

crimes contra a segurança externa atingem a existência da nação, a independência, a 

unidade e a integridade do território nacional e a defesa contra agressão exterior. Esses 

crimes gravitam na órbita da traição. Os crimes contra a segurança interna atingem a 

existência e a incolumidade dos órgãos supremos do Estado, na forma em que a 

Constituição os estabelece, bem como a ordem política e social vigente. Os crimes contra 

a segurança interna têm seu fulcro na sedição ou na subversão. 

Modernamente dizemos que os crimes contra a segurança interna são crimes 

contra o Estado de direito democrático. Falando em tese, as tiranias não têm inimigos 

ilegítimos. A segurança do Estado depende de múltiplos fatores, entre os quais, por 

exemplo, a pujança de sua economia e o preparo e coesão de suas forças armadas. Quando 

se fala em crime contra a segurança do Estado, no entanto, pretende-se punir 

somente as ações que se dirigem contra os interesses políticos da nação. Os crimes 

contra a segurança do Estado são os crimes políticos. Para que possa caracterizar-se o 

crime político é indispensável que a ofensa aos interesses da segurança do Estado se 

faça com particular fim de agir. É indispensável que o agente dirija sua ação com o 

propósito de atingir a segurança do Estado. Nos crimes contra a segurança interna, 

esse fim de agir é o propósito político-subversivo. O agente deve pretender, em última 

análise, atingir a estrutura política do poder legalmente constituído, para substituí-lo 

por meios ilegais. Pode-se dizer que o fim de agir é aqui um elemento essencial do 

desvalor da ação neste tipo de ilícito, sem o qual verdadeiramente não se pode atingir 

os interesses da segurança do Estado. A existência do fim de agir é uma indefectível marca 

de uma legislação liberal nessa matéria. Mas pode-se também dizer que essa exigência do 

fim de agir está na natureza das coisas. Não há ofensa aos interesses políticos da nação, 

se o agente não dirige sua ação deliberadamente para atingi-los. 

Com a doutrina da segurança nacional pretendeu-se substituir a noção de 

crime contra a segurança do Estado por um outro esquema conceitual, que se refere 

a certas ações que atingem os objetivos nacionais. Segundo tal doutrina, entende-se 

por segurança nacional o grau relativo de garantia que, através da ação política, 

econômica, psicossocial e militar, o Estado proporciona à nação, para a consecução 

ou manutenção dos objetivos nacionais, a despeito dos antagonismos ou pressões, 

existentes ou potenciais. A garantia a que se alude é proporcionada pelo poder nacional, 

que se define como ‘expressão integrada dos meios de toda ordem de que efetivamente 

dispõe a nação numa determinada época’, exercendo-se através de ações políticas, 

econômicas, psicossociais e militares, para assegurar a consecução dos objetivos 

nacionais. A segurança nacional compreende a segurança interna, que ‘diz respeito 
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aos antagonismos ou pressões de qualquer origem, forma ou natureza, que se manifestem 

ou possam manifestar-se no âmbito interno do país’, e a segurança externa, que diz 

respeito aos antagonismos ou pressões de origem externa, surgidas no domínio das 

relações internacionais. 

O conceito de segurança nacional tem por fulcro, como se percebe, a 

consecução dos objetivos nacionais, que compete ao Conselho de Segurança 

Nacional estabelecer (art. 89, I, Constituição Federal). Os objetivos nacionais são 

vagamente definidos como “cristalização dos interesses e aspirações nacionais em 

determinado estágio da evolução da comunidade, cuja conquista e preservação toda a 

nação procura realizar através dos meios de toda a ordem a seu alcance”. A lei vigente 

define como objetivos nacionais, especialmente, a soberania nacional, a integridade 

territorial, o regime representativo e democrático, a paz social, a prosperidade 

nacional e a harmonia internacional.8 (grifos nossos) 

 

2.2. DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS. Os diversos Projetos de Lei no 
Congresso Nacional, com Justificativas apontam a incompatibilidade da 

Lei de Segurança Nacional com a Constituição Federal, e Pareceres de 
Comissões que apontam um interesse do Legislativo em criar uma lei 

compatível com o paradigma democrático e pluralista da Constituiçao 
Federal de 1988. 

 

Reconhecendo o anacronismo ditatorial da Lei de 
Segurança Nacional, por apresentado o Projeto de Lei n.º 3.864/2020 pelo 
Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP), chamado de Projeto de Lei em 

Defesa do Estado Democrático de Direito, cujo “texto foi elaborado pelos 
juristas Pedro Serrano, Lenio Streck, Juarez Tavares, Carol Proner, Marcelo 
Cattoni, Eugenio Aragão, Juliana Serrano, Fernando Hideo, Jorge Messias e 
Anderson Bonfim”.9 Na síntese do site Consultor Jurídico: 

“Para Streck, o PL representa um importante instrumento de fortalecimento da 

democracia. ‘Finalmente um projeto que atende os anseios de um estado democrático 

de direito. A velha LSN não mais vale. Ela defendia o arbítrio. A tirania. O novo projeto 

vem defender o contrário: a democracia. Deveria ser aprovado por aclamação o 

projeto’, explica o colunista da ConJur. Da época da ditadura militar, a lei foi evocada 

recentemente pelo ministro da Justiça, André Mendonça, ao informar que iria 

requisitar abertura de inquérito para Polícia Federal contra Hélio Schwartsman, articulista 

da Folha de S.Paulo. Schwartsman escreveu um texto intitulado ‘Por que torço para que 

Bolsonaro morra’. ‘Quem defende a democracia deve repudiar o artigo (...) Assim, com 

base nos artigos 31, IV; e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura 

de inquérito’, escreveu o ministro nas redes sociais” (grifos nossos).  

No referido Projeto, os Deputados Federais Paulo Teixeira 
(PT/SP) e José Daniel (PT/SE) e os(as) renomados(as) juristas que o 

 
8 FRAGOSO, Heleno. Verbete “Lei de Segurança Nacional”. Colaboração ao CPDOC/FGV-RJ – Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-seguranca-nacional>. Acesso: 29.03.2021.  

9 Cf. “Deputado apresenta PL para acabar com a Lei de Segurança Nacional”. In: Revista Consultor Jurídico, 22.07.2020. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jul-22/deputado-apresenta-pl-acabar-lei-seguranca-nacional>. Acesso: 

29.03.2021.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.170-1983?OpenDocument
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2020/07/por-que-torco-para-que-bolsonaro-morra.shtml
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-seguranca-nacional
https://www.conjur.com.br/2020-jul-22/deputado-apresenta-pl-acabar-lei-seguranca-nacional
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elaboraram explicam que, não obstante seja necessária uma Lei de Defesa do 

Estado Democrático de Direito, citando exemplos de outros países (Direito 
Comparado), atestam o descabimento do uso da ditatorial e autoritária Lei 
de Segurança Nacional para tanto. Vejamos o essencial de suas ricas 

considerações, omitindo-se a longa, densa, rica e necessária explicação sobre 
os parâmetros de Direito Comparado, remetendo-se Vossas Excelências à 
integra da Justificativa do PL n.º 3.864/2020 para tanto: 

 
A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, bem como a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. 

Referidos valores supremos de uma sociedade pluralista e fraterna amalgamam-se com a 

consagração da democracia (parágrafo único do artigo 1º da Constituição) e o 

acolhimento da técnica da separação das funções estatais (artigo 2º da Constituição). São, 

dentre outros, fundamentos da nossa República a cidadania, o pluralismo político e a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, incisos II, V e III da Constituição), ao passo que, 

exemplificativamente, constituem objetivos fundamentais da República a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos (artigo 3º, 

incisos I e IV, da Constituição). Veja-se, portanto, que o Estado Democrático de Direito 

se ampara em determinadas dimensões materiais e formais que podemos resumir em 

supremacia da Constituição, juridicidade, democracia, república, separação das funções 

estatais e garantia dos direitos individuais e sociais. A conformação do poder político e a 

organização da sociedade pelo Estado Democrático de Direito é, nesses termos, condição 

de realização da justiça no seu sentido mais pleno. Diversos países, especialmente 

aqueles que passaram por momentos históricos de totalitarismo, editaram leis 

tuteladoras do próprio Estado Democrático de Direito. [...] [Citam-se: Portugal, cf. 

arts. 325 e 350 de seu Código Penal; Alemanha, cf. “Strafgesetzbuch, § 130, 

Volksverhetzung”; Áustria, cf. “ArtikelI: Verbot der NSDAP, § 3a., 2, Verbotsgesetz 

1947” e “(Artikel I: Verbot derNSDAP, § 3h, Verbotsgesetz 1947”; Itália, cf. arts. 270-

bis, 283, 284, 286, 287, 189, 289-A, 290 e 294 de seu Código Penal; Espanha, cf. arts. 

472, 476, 483, 493, 544 e 510, “c”, de seu Código Penal; Uruguai, cf. art. 132 de seu 

Código Penal; Chile, cf. (“Boletín 11424-17”; e Argentina, cf. “Proyecto de Ley S-

0854/17”] No Brasil, a inexistência de regramento específico para defesa do Estado 

Democrático de Direito está ensejando manifestações públicas, veladas ou explícitas, 

inclusive por iniciativa de agentes públicos, severamente perturbadoras do normal 

funcionamento das instituições democráticas, minando as bases do nosso Estado 

Democrático de Direito constitucionalmente estabelecido. Do mesmo modo, estão se 

tornando extremamente rotineiras manifestações públicas, inclusive por iniciativa de 

agentes públicos, que minimizam, negam ou glorificam a ditadura militar de 1964 a1985. 

É inegável que se incluem entre os direitos fundamentais albergados pelo artigo 5º da 

nossa Constituição a liberdade (caput e inciso XV), inclusive de manifestação do 

pensamento (inciso IV), de reunião (inciso XVI), de associação (inciso XVII) e de 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (inciso IX). 

Entretanto, referidos direitos fundamentais não são absolutos. A liberdade de 

pensar e dizer o que se crê verdadeiro não é ilimitada e impõe respostas específicas 

pelo Direito sempre que atrelada a tentativas de golpes de Estado e ações armadas 

antidemocráticas, em detrimento do Estado Democrático de Direito 

constitucionalmente estabelecido. Tem-se recorrido, equivocadamente, à Lei n.º 

7.170/1983, a ‘Lei de Segurança Nacional’ para fornecer respostas ao preocupante 
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cenário que se coloca. Todavia, a citada espécie normativa é incompatível com o 

regime democrático consubstanciado na Constituição de 1988 e, consequentemente, 

por ela não recepcionada. Assim considerando, torna-se premente a criminalização de 

atos especialmente reprováveis por meio da edição de um regramento específico de defesa 

do Estado Democrático de Direito.10 (grifos nossos) 

 
Aparentemente, cf. print de seu andamento no site da 

Câmara dos Deputados, o apensamento deste PL n.º 3.860/2020 ao PL n.º 
3.064/2015 em 14.12.2020 é a causa de não ter havido designação de 

Comissão Especial ou Comissões outras para analisar referido Projeto. 
 
Note-se que referido Projeto de Lei (muito superior) foi 

apensado ao Projeto de Lei n.º 3.064/2015, apresentado pelo Deputado 
Federal Moroni Torgan (DEM/CE), que visou criar um “Estatuto Cidadão de 
Segurança Nacional”. Veja-se que, ainda sob um equivocado paradigma de 
“segurança nacional”, historicamente ditatorial (que, obviamente, não foi a 
intenção do Ilustre Deputado que o propôs, à luz de a Justificativa apresentada), 
também se defendeu a não-recepção constitucional da Lei de Segurança 

Nacional, nos seguintes termos: 
 

A atual Lei de Segurança Nacional, editada durante o período de redemocratização de 

nosso país, mas ainda sob a égide constitucional autoritária, é resquício de valores 

que não são caros à nova ordem democrática implantada pela Constituinte Cidadã 

de 1998. Nesse diapasão, faz-se mister atualizar tal Lei, adequando-a às novas realidades, 

incluindo assim como temas de Segurança Nacional, além da integridade territorial e a 

soberania de nossa nação, também aqueles valores que o Constituinte entendeu serem 

cláusulas pétreas, tais como o Estado de Direito, a forma federativa do Estado, o voto 

direto, secreto, universal e periódico, a separação, a harmonia e o livre exercício dos 

Poderes da República Federativa do Brasil e o livre exercício dos direitos e garantias 

constitucionais. [...] Os demais delitos tipificados são atualizações, para a ordem 

democrática, daqueles já elencados na atual Lei de Segurança Nacional. Nem todos 

foram mantidos, tendo em vista o ranço autoritário de alguns deles.11 

 

Aparentemente, cf. print de seu andamento no site da 
Câmara dos Deputados, o apensamento do PL n.º 3.064/2015 ao PL n.º 

2.462/1991 em 25.09.2015 é a causa de não ter havido designação de 
Comissão Especial ou Comissões outras para analisar referido Projeto. 

 

Vale citar que o PL n.º 3.064/2015 tem uma Justificativa 
que, embora preocupada em superar o ranço autoritário da Lei de 
Segurança Nacional, ainda por não ter o foco da defesa das instituições 
democráticas muito bem defendido pelo PL n.º 3.864/2020, mas apenas numa 
ideologia de “tolerância zero”, pautada na busca de “mais segurança e pela 

 
10 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 3.864/2020. Propositores: Deputados Federais Paulo Teixeira (PT/SP) 

e José Daniel (PT/SE). Data de apresentação: 20.07.2020. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2257960>. Acesso: 21.03.2021. 

11 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 3.064/2015. Propositor: Deputado Federal Moroni Torgam (DEM/CE). 

Data de apresentação: 22.09.2015. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1738531&ord=1>. Acesso: 21.03.2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2257960
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1738531&ord=1
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manutenção dos valores que são caros aos cidadãos de bem” (sic), um 

paradigma punitivista que, embora de boa-fé, não é o que melhor se coaduna 
com nossa Constituição Federal, que exige, neste tema, a defesa das 
instituições democráticas de nosso Estado Democrático de Direito, e não 

a promoção da “segurança” de “cidadãos de bem” (sic), expressão problemática 
usada por muitos(as) para defesa de verdadeiros Direitos Penais do Inimigo e 
Direitos Penais do Autor (e não do Fato), o que, reitera-se, entende-se não ter 
sido o intuito do Ilustre Deputado propositor, apenas se dizendo que as citadas 
palavras de sua Justificativa muitas vezes são usadas para pregar estas 

nefastas teses, também absolutamente incompatíveis com nossa Constituição 
Federal, que prega por um Direito Penal do Fato (e não “do/a Autor/a”) e por 

um Direito Penal Garantista de todas e todos (e não “do/a Inimigo/a”).  
 

Note-se, ainda, que o PL n.º 3.064/2015 já havia sido 
apensado ao Projeto de Lei n.º 2.462/1991, apresentado pelo Deputado 
Federal Helio Bicudo (PT/SP), que visava definir os “crimes contra o Estado 

Democrático de Direito e a Humanidade”, cuja Justificativa informa que se 
trata de Substitutivo ao Projeto de Lei n.º 4.783/1990 (que será analisado 

no final deste tópico, em razão de ter um parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça e Redação, que analisa diversos outros Projetos de Lei 
simultaneamente). Vejamos trecho central da Justificativa do PL n.º 

2.462/1991: 
 

Julgamos, destarte, que os crimes contra o Estado Democrático e a Humanidade, por se 

distanciarem dos crimes denominados comuns, eis que direcionados, de forma mais 

ampla e global, supra-individual, para atentar contra um estado de coisas (regime 

democrático, soberania do país) ou contra uma raça, etnia ou grupo social, mais se 

ajustam a uma lei específica, deixando-se ao estatuto os delitos que, no intuito de defesa 

da sociedade, definem a violação de outras formas de convivência, que surgem no 

relacionamento entre indivíduos, contando-se dentre eles os crimes contra a vida, a honra, 

o patrimônio privado ou público, sem que extravasem do âmbito das relações 

comunitárias.12 (grifos nossos)  

 
Vejamos, ainda, outros Projetos de Lei em tramitação no 

Congresso Nacional sobre o tema. 

 
O Projeto de Lei n.º 3.550/2020, apresentado pelo 

Deputado Federal Gustavo Fruet (PDT/PR), visa definir o “crime contra a 
estabilidade do regime democrático”, que se foca na proteção contra que 
incitar, provocar, emular, apoiar ou incentivar alguém a “praticar qualquer tipo 
de ação contra o Estado Democrático de Direito” (art. 2º, I), entre outras 
condutas típicas a isso relacionadas. Em sua Justificativa, aduziu que “A 

pretensão que ora se apresenta revela-se imprescindível em face dos 
sucessivos atentados ao regime democrático e aos direitos humanos no 

 
12 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 2.492/1991. Propositor: Deputado Federal Helio Bicudo (PT/SP). Data 

da Apresentação: 12.12.1991. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18156>. Acesso: 29.03.2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18156
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atual cenário do nosso país”.13 Embora não fale da revogação da Lei de 

Segurança Nacional, entende-se que isso seria uma decorrência lógica deste 
projeto, gerando, assim, revogação tácita da mesma.  

 

Referido PL n.º 3.550/2020 foi apensado ao Projeto de Lei 
n.º 2.464/2020, proposto pelo Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE), 
que visou apenas alterar a Lei de Segurança Nacional em alguns pontos, o 

qual foi apensado ao supracitado PL n.º 3.064/2015. De qualquer forma, de 
sua Justificativa, vê-se também a preocupação de defender as instituições 

democráticas, e não criminalizar a crítica político-ideológica aos Poderes 
Públicos, senão vejamos: 

 
[...] Com efeito, é intuitivo que descamba para o verdadeiro abuso de direito a promoção 

ou a participação de ato ou manifestação pública contra o livre exercício de qualquer 

dos Poderes da União ou dos Estados, a forma federativa de Estado, o voto direto, 

secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes, os direitos e garantias 

individuais, a Constituição ou o Estado Democrático de Direito. Esses elementos 

constituem o consenso mínimo (common ground) para a própria vida em sociedade, 

razão pela qual a lei não pode admitir como legítimas condutas que, a pretexto do 

exercício de uma liberdade pública fundamental, coloquem em risco, por meio de 

manifestações públicas, rigorosamente, outros direitos e instituições fundamentais de 

igual dignidade constitucional. [...] Por essas razões, considerando, ainda, a escalada do 

discurso autoritário que aflige as democracias contemporâneas e, notadamente, a 

brasileira, parece a bom tempo a discussão da proposta legislativa que se submete à 

consideração dos pares, pelo que se espera o apoio e a aprovação deste Projeto de Lei.14 

(grifos nossos) 

 
Referido projeto contou com Pareceres favoráveis da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em 10.10.2007,15  e pela 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em 
13.05.2008,16 embora com algumas emendas em ambos os casos. Segundo o 

print do site da Câmara dos Deputados, até o presente momento não foi 
instituída a Comissão Especial requerida para ulterior análise do projeto. 

 
O Projeto de Lei n.º 6.165/2019, apresentado pelo 

Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT/MG), que, embora propondo a 

 
13 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 3.550/2020. Propositor: Deputado Federal Gustavo Fruet (PDT/PR). 

Data da apresentação: 30.06.2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2256410>.  Acesso: 

29.03.2021. 

14 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 2.464/2020. Propositor: Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE). 

Data da apresentação: 07.05.2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2251948>. Acesso: 

29.03.2021.  

15 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ao Projeto de Lei n.º 

6.764/2002. Relator: Deputado Federal Augusto Carvalho. Data de apresentação: 10.10.2007. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=512741&filename=Tramitacao-PL+2462/1991>. 

Acesso: 29.03.2021.  

16 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado ao 

Projeto de Lei n.º 6.764/2002. Relator: Deputado Federal Augusto Carvalho. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=563001&filename=Tramitacao-PL+2462/1991>. 

Acesso: 29.03.2021.  

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2256410
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2251948
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=512741&filename=Tramitacao-PL+2462/1991
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=563001&filename=Tramitacao-PL+2462/1991
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revogação de apenas um crime da Lei de Segurança Nacional, apresentou 

importante fundamentação acerca do caráter autoritário e ditatorial da 
referida lei, senão vejamos: 

 
A Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, promulgada no regime militar, uma 

tentativa de continuidade do aparelho repressivo mesmo depois da concessão da 

anistia de 1979, parecia esquecida, mas agora dá sinais de ser um esporo jurídico 

latente à espera das condições propícias para recobrar sua malignidade. Em artigo 

publicado por Ricardo Toeldo Santos Filho no Estadão em 15 de novembro de 2019 

esclarece a necessidade da mudança desta Lei. Abaixo trecho pertinente desta reflexão: 

‘A simples menção pelo presidente da República da possibilidade de reavivar a lei para 

enquadrar adversários políticos demonstra a imperdoável vacilação do universo 

jurídico e democrático em deixá-la vigente. Como cada coisa traz em si sua própria 

contradição, é a oportunidade perfeita para que a falha seja sanada, e o último bastião 

do autoritarismo fique encoberto pelo manto da democracia e da liberdade. Os regimes 

de exceção costumam aproveitar-se dessas leis de segurança para forjar uma proteção 

extravagante dos governantes –tornando inconfidentes todos que ousarem desafiar sua 

autoridade e contestar atos ainda que reprováveis. A ditadura de 1964 foi pródiga nessa 

blindagem que em rigor nega a existência da oposição e reprime a disputa política’. 

Ainda resta dizer que não há motivo para haver julgamento por tribunal militar, há 

a necessidade de se sujeitar à legislação comum e ir aos tribunais comuns, mantendo o 

regime democrático de direito e se exterminando qualquer resquícios de ditadura 

da letra da Lei. Libertas quae sera tamen (Liberdade ainda que tardia)!17 (grifos 

nossos) 

 

Aparentemente, cf. print de seu andamento no site da 
Câmara dos Deputados, o apensamento deste PL n.º 6.165/2019 ao PL n.º 

3.064/2015 (o qual, por sua vez, como visto acima, foi apensado ao PL n.º 
2.462/1991 em 02.02.2020) é a causa de não ter havido designação de 
Comissão Especial ou Comissões outras para analisar referido Projeto. 

 
O Projeto de Lei n.º 6.764/2002, apresentado pelo Poder 

Executivo, com Justificativa assinada por Miguel Reale Junior, na qualidade 
de “Ministro de Estado da Justiça”, visou tipificar os “Crimes contra o 
Estado Democrático de Direito”. O Projeto, segundo sua Justificativa, foi 

“fruto dos trabalhos da Comissão de Alto Nível coordenada pelo Ministro Luiz 
Vicente Cernicchiaro, e com participação do Dr. Luiz Roberto Barroso, Dr. Luiz 

Alberto Araújo e Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, constituída pela Portaria 
nº 413, de 30 de maio de 2000, com o intuito de efetuar estudos sobre a 
legislação de Segurança Nacional e sugerir princípios gerais para nortear a 
elaboração de Projeto de Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito” (sic, 
g.n). Explicou-se, ainda, na citada Justificativa, que: 

 
4. No que concerne à primeira parte dos trabalhos – exarar parecer sobre a vigência da 

Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional) – fez a Comissão 

 
17 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 6.165/2019. Propositor: Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT/MG). 

Data da apresentação: 26.11.2019. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2230666>. Acesso: 29.03.2021.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2230666
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um relato acerca da doutrina de segurança nacional e o regime constitucional 

anterior, bem como um histórico sobre a evolução, no Brasil, da legislação a respeito do 

tema até a promulgação da Constituição de 1988. 5. A segunda solicitação feita à 

Comissão era sugerir princípios norteadores de um Projeto de Lei de Defesa do Estado 

Democrático de Direito. O texto ora submetido à consideração de Vossa Excelência 

colheu valiosos subsídios em trabalhos análogos anteriores para que o projeto fosse 

esboçado. Dentre eles, merecem destaque: (i) o anteprojeto de Lei de Defesa do Estado 

Democrático, elaborado em 1985, pela Comissão presidida pelo Ministro Evandro Lins 

e Silva e integrada pelos Professores René Ariel Dotti, Nilo Batista e Antônio Evaristo de 

Moraes; e (ii) o anteprojeto da Comissão Revisora para elaboração do Código Penal 

(Portaria nº 232, de 24.03.98). Foram levados em conta, igualmente, projetos em 

tramitação no Congresso Nacional e sugestões encaminhadas pelo Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República.  6. ‘O projeto, ora apresentado, visa a tutelar 

valores e princípios fundamentais do Estado brasileiro, dentre os quais a soberania 

nacional, o regime democrático, os direitos de cidadania e o pluralismo político. Com tal 

propósito, acrescentou-se ao Código Penal um Título XII, denominado ‘Dos crimes 

contra o Estado Democrático de Direito’. Abandona-se, assim, em definitivo, a 

referência a segurança nacional, empregando-se a terminologia consagrada pelo próprio 

texto constitucional. O título introduzido, conforme descrito no relatório da Comissão, 

ficou dividido em cinco capítulos, a saber: ‘Capítulo I: Dos crimes contra a soberania 

nacional; Capítulo II: Dos crimes contra as instituições democráticas; Capítulo III: Dos 

crimes contra o funcionamento das Instituições Democráticas e dos Serviços Essenciais; 

Capítulo IV: Dos crimes contra a autoridade estrangeira ou internacional; Capítulo V: 

Dos crimes contra a cidadania’. [...] 9. Dentro do capítulo III – Dos crimes contra o 

funcionamento das instituições democráticas e dos serviços essenciais – estão contidas 

a previsão dos crimes de terrorismo e ação de grupos armados, ambos expressamente 

referidos no texto constitucional (art. 5º, XLIII e XLIV), bem como o de apoderamento 

ilícito de meios de transporte. Note-se que o projeto exige como motivação para este 

crime o facciocismo político ou religioso, ou a coação a autoridade. Pune-se, igualmente, 

a sabotagem, devendo-se notar que tanto aqui, como na hipótese de terrorismo, 

contemplou-se a possibilidade de utilização indevida de recursos de informática para 

obtenção dos resultados previstos nestes crimes. Institui-se, também, em substituição à 

previsão genérica da legislação em vigor, relativa à tentativa de impedir o livre exercício 

dos Poderes da União ou dos Estados, o crime de coação contra autoridade legítima, 

consistente em constranger, mediante violência ou grave ameaça, por motivo de 

facciosismo político, autoridade legítima a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que 

ela não manda, no exercício das suas atribuições. [...] 11. E, por fim, o capítulo V – Dos 

crimes contra a cidadania – constitui importante inovação. Nele se procura coibir o 

abuso de poder por parte do Estado e o abuso de direito por parte de particulares. Prevê-

se, assim, o crime de atentado a direito de manifestação, que consiste em impedir ou tentar 

impedir, mediante violência ou grave ameaça, sem justa causa, o livre e pacífico exercício 

do direito de manifestação. Pode ser sujeito ativo do crime tanto o particular como o 

servidor público. O projeto também pune a associação discriminatória e a discriminação 

racial ou atentatória a direitos fundamentais, com o fim de desestimular o preconceito e a 

intolerância. Estas, Senhor Presidente, as normas que integram a presente proposta, e que, 

se aceitas, hão de constituir importante passo para a tutela de valores elevados do Estado 

e da sociedade, a serem respeitados a todo tempo, por oposição e governo, 
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independentemente de quem esteja em uma ou outra posição, um documento que quando 

convertido em lei irá celebrar a maturidade institucional brasileira.18 (grifos nossos) 

 

Da mesma forma que o PL n.º 2.462/1991, referido projeto 
contou com Pareceres favoráveis da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, em 10.10.2007,19  e pela Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, em 13.05.2008,20 embora com algumas 
emendas em ambos os casos (os pareceres são idênticos, ante a tramitação 
conjunta fruto do apensamento). Segundo o print do site da Câmara dos 
Deputados, até o presente momento não foi instituída a Comissão Especial 
requerida para ulterior análise do projeto.  

 

O Projeto de Lei n.º 4.783/1990, apresentado pelo 
Deputado Federal , visou criar no Código Penal um Título relativo aos “Crimes 
contra o Estado Democrático e a Humanidade”. Sua singela Justificativa 

se limitou a aduzir que “introduz no Código Penal Título relativo aos crimes 
contra o Estado Democrático e a Humanidade, revoga a Lei de Segurança 

Nacional e dá outras providências” (g.n). Entendemos que a pretendida 
revogação da Lei de Segurança Nacional, ao invés de alterá-la, mostra uma 

concordância tácita com a não-recepção da mesma com a nova ordem 
constitucional. 

 

Referido PL n.º 4.783/1990 recebeu Parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela 

“constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa”, embora com 
algumas emendas, que fez uma ampla análise de diversos Projetos de Lei 

sobre o tema, analisados conjuntamente, nos seguintes termos: 
 

O Projeto de Lei em apreço dispõe sobre os crimes praticados contra o Estado 

Democrático e a Humanidade, prevendo as seguintes condutas típicas atentado contra a 

soberania, traição, atentado separatista, espionagem, serviço de espionagem, 

aerofotogametria e sensoreamento ilícitos, auxílio a espião, revelação de segredo de 

Estado, divulgação de segredo de Estado, insurreição, conspiração, atentado contra Chefe 

de Poder, sabotagem, organização paramilitar, armamento militar, invasão de um Estado 

por outro, genocídio, terrorismo, tortura, desaparecimento de pessoas e informação falsa. 

A Mensagem destaca a importância de ‘uma legislação permanente, legitimada pelo 

consenso, para proteger valores incontestes e que não oscile ao sabor de mudanças 

políticas, resguardando a incolumidade do Estado democrático e os direitos dos 

cidadãos’. Quanto ao teor das condutas tipificadas, argumenta-se que ‘a tipificação dos 

 
18 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 6.764/2002. Propositor: Poder Executivo. Data da apresentação: 

09.05.2002. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=51185>. Acesso: 

29.03.2021.  

19 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ao Projeto de Lei n.º 

6.764/2002. Relator: Deputado Federal Augusto Carvalho. Data de apresentação: 10.10.2007. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=512741&filename=Tramitacao-PL+2462/1991>. 

Acesso: 29.03.2021.  

20 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado ao 

Projeto de Lei n.º 6.764/2002. Relator: Deputado Federal Augusto Carvalho. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=563001&filename=Tramitacao-PL+2462/1991>. 

Acesso: 29.03.2021.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=51185
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=512741&filename=Tramitacao-PL+2462/1991
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=563001&filename=Tramitacao-PL+2462/1991
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delitos procurou alcançar condutas direta e inequivocamente ofensivas aos valores 

cuja proteção é exigida por toda a comunidade’. 

 

Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, o Projeto foi 

aprovado na forma das três emendas apresentadas. Na Comissão de Defesa Nacional o 

Projeto e seus apensos, também mereceram aprovação na forma de Substitutivo 

apresentado. Por tratarem de matéria conexa, encontram-se apensados os Projetos de nºs 

2.423/89, 3.935/89, 837/91, 1.035/91, 2.464/91, 2.077/91, 2.462/91 e 24/99, 3.054/00 e 

3.163/00. O Projeto de Lei do Senado Federal nº 2.423/89 dispõe sobre os crimes de 

tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, dando outras 

providências. O Projeto de Lei do Senado Federal nº 3.935/89 declara nulas as provas 

obtidas mediante emprego de tortura. O Projeto de Lei nº 837/91 define o crime contra a 

dignidade da pessoa humana, consistente em ‘ofender a integridade física ou mental de 

outrem, com o intuito de obter informação, ou confissão, dele ou de terceira pessoa, 

mesmo que tendente a caracterizar o envolvimento do ofendido, ou de terceiro, em ilícito 

criminal; ou aplicar, na prisão cautelar, ou na execução da pena, na pessoa presa, 

tratamento cruel, desumano, ou degradante’. O Projeto de Lei nº 1.035/91 dispõe sobre 

a criminalização, punição e prevenção da prática e do emprego da tortura, considerando 

tortura ‘a submissão do ser humano a procedimento destinado a causar na vítima, grave 

sofrimento físico e mental’. O Projeto de Lei nº 2.464/91 institui o crime de tortura, dando 

ao art. 129 do Código Penal a seguinte redação: ‘Artigo 129. Submeter alguém, depois de 

lhe haver reduzido, por qualquer meio, a capacidade de resistência, a maus tratos, com 

o fim de causar-lhe sofrimento físico ou moral. Pena – reclusão, de 05 (cinco) a 10 (dez) 

anos’. O Projeto de Lei nº 2.077/91 tipifica as penas cruéis, em atendimento à alínea e do 

inciso XLVII do art. 5º da Constituição Federal. [...] O Projeto de Lei nº 2.462/91 define 

os crimes contra o Estado Democrático de Direito e a Humanidade, dispondo contra a 

soberania, traição, atentado separatista, espionagem, serviço de espionagem, 

aerofotogametria e sensoreamento ilícitos, auxílio a espião, revelação, divulgação de 

segredo de Estado, insurreição, organização paramilitar, armamento militar, invasão de 

um Estado por outro, genocídio, terrorismo, desaparecimento de pessoa, e informação 

falsa. Os PLs nºs 3.054/00 e 3.163/00 revogam a Lei de Segurança Nacional. Nesta 

Comissão, não foram apresentadas emendas, cabendo-nos, na ocasião, o pronunciamento 

quanto à constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e ao mérito dos Projetos 

de Lei em exame. É o relatório. 

 

Os Projetos de Lei nºs 4.783/90, 2.423/89, 3.935/89, 837/91, 1.035/91, 2.464/91, 

2.077/91, 2.462/91, 24/99, 3.054/00 e 3.163/00 atendem aos pressupostos de 

constitucionalidade relativos à competência da União (art. 22 da CF), ao processo 

legislativo (art. 59 da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da CF). Não há reparos 

a fazer quanto á juridicidade. A técnica Legislativa está a merecer alguns acertos, que 

serão oportunamente comentados.  

 

No mérito, o Projeto de Lei nº 4.783/90 revela-se conveniente e adequado às 

circunstâncias políticas, sociais e jurídicas introduzidas pelo Estado Democrático de 

Direito. Já no seu preâmbulo, a Constituição se refere ao exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida; na ordem interna e internacional, com a 
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solução pacífica das controvérsias. [...] [OBS. O Parecer transcreve os arts. 1º, I a V, e 

4º, I a VIII, como fundamentos constitucionais de tal afirmação] 

 

O Projeto de Lei nº 4.783/90 busca resguardar esses princípios, prevendo sanções 

para o seu descumprimento. Os crimes contra a soberania e a integridade territorial 

são condutas que atentam contra a própria existência e sobrevivência do Estado. 

Sabemos que o Estado compreende três elementos básicos e essenciais: Povo, Território 

e Governo soberano. Os delitos perpetrados contra qualquer destes entes o são, em 

última análise, contra o próprio Estado. Por essa razão, tais crime devem ser combatidos 

e punidos com o devido rigor. Nessa linha de raciocínio, o Projeto tipifica o atentado 

contra a soberania, a traição, o separatismo, a espionagem e outras condutas que põem 

em risco o Estado brasileiro. Em seguida a proposição passa a abordar os crimes contra 

a ordem constitucional. A Constituição é o documento jurídico que trata da constituição 

e estruturação do Estado, de suas atribuições, do acesso e exercício das funções estatais, 

da separação dos Poderes e dos direitos e garantias individuais. Por isto é chamada de Lei 

Maior, à qual se submete todo o ordenamento jurídico. A manutenção da ordem 

constitucional é fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito. 

Não se pode transigir com esses princípios basilares. Assim o Projeto analisado é de 

indiscutível oportunidade, no resguardo das instituições democráticas. Finalmente, 

trata o Projeto dos crimes contra a humanidade. O genocídio, o terrorismo e a tortura 

são condutas bárbaras, odiosas, que agridem a dignidade humana, os direitos humanos, 

maculam a honra do Estado brasileiro no contexto internacional, põem em risco o bom 

relacionamento com outras nações, ameaçam a paz interna e o desenvolvimento do 

Estado Democrático de Direito. Quanto ao crime de tortura, a Lei nº 9.455, de 7 de 

abril de 1997, define o crime de tortura, explicitando as diversas condutas que constituem 

esse delito. O PL nº 4.783/90, por sua vez, refere-se ao crime de tortura, sem dizer as 

ações, os núcleos verbais, que o exteriorizam. Assim, entendemos que essa parte do 

Projeto deve ser suprimida, por se encontrar desatualizada, em face da entrada em vigor 

da lei acima mencionada.  

 

Em relação à técnica legislativa, com o advento da Lei Complementar nº 95/98, algumas 

alterações devem ser feitas, a saber: retirar da ementa a expressão ‘e dá outras 

providências’; adicionar as letras ‘NR’ aos novos dispositivos e; na cláusula revogatória, 

retirar a revogação genérica, mantendo as específicas. O Projeto de Lei do Senado 

Federal nº 2.423/89 trata da mesma matéria, porém de forma mais limitada, portanto, 

menos abrangente do que o Projeto de Lei nº 4.783/90. Além disto, aborda questão 

relativa ao tráfico ilícito de entorpecente, que tem sede própria, em legislação específica. 

Também incide nas observações anteriores quanto á técnica legislativa. O Projeto de Lei 

do Senado Federal nº 3.935/89 focaliza a questão das provas obtidas mediante tortura, 

matéria de natureza processual, cuja solução já encontra guarida em nosso ordenamento 

jurídico como prova ilícita. Ao definir a tortura, não traz qualquer inovação em relação 

ao Projeto principal. Contém, ainda, os mesmos vícios de técnica legislativa já apontados. 

O Projeto de Lei nº 837/91 também define o crime de tortura na mesma linha do que 

prevê o Projeto de Lei nº 4.783/90 e incide na falta de indicação de nova redação dos 

dispositivos, deixando de mencionar a data de entrada em vigor da lei. O Projeto de Lei 

nº 1.035/91 repete o que dizem os anteriores sem qualquer inovação. Também não indica 

a nova redação dos dispositivos e traz cláusula genérica de revogação. O Projeto de Lei 

nº 2.464/91 limita-se a dispor sobre o crime de tortura, deixando de inovar em relação 

aos anteriores. Quanto à técnica legislativa, o projeto dá outras providências, não indica 
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a nova redação dos dispositivos e contém cláusula revogatória genérica. O Projeto de 

Lei nº 2.077/91, ao tentar tipificar as penas cruéis, trata de procedimentos verificados 

quando da execução das penas, e não das penas em si mesmas, decorrentes de sentença 

penal condenatória. Contém, igualmente, cláusula revogatória genérica. O Projeto de Lei 

nº 2.462/91 é mera repetição do PL nº 4.783/90, tipificando as mesmas condutas já 

descritas neste último. Trata-se de cópia do Projeto originário. Também não indica a nova 

redação dada aos dispositivos e contém cláusula revogatória genérica. O Projeto de Lei 

nº 24/99 institui o crime de tortura e dá outras providências, matéria que se encontra 

adequadamente tratada na Lei nº 9.455/97. Os PLs nºs 3.054/00 e 3.163/00 limita[m]-se 

a revogar a Lei de Segurança Nacional. Quanto à técnica legislativa, a ementa do 

projeto dá outras providências, não foram indicadas as novas redações e a proposição 

utiliza-se de cláusula genérica.  

 

Em conclusão, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa dos Projetos de Lei analisados, na forma das emendas em anexo. No 

mérito, nos termos das emendas apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nº 4.783/90 e do Substitutivo da Comissão de Defesa Nacional e pela conseqüente 

prejudicialidade dos Projetos de Lei nºs 2.423/89, 3.935/89, 837/91, 1.035/91, 

2.464/91, 2.077/91 2.462/91, 24/99, 3.054/00 e 3.163/00, bem como das emendas 

propostas na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias pelos 

argumentos já expostos.21 (grifos nossos) 

 
Como se pode ver pela análise das Justificativas dos 

Projetos de Lei supra explicitados, vê-se que o diálogo institucional com o 
Congresso Nacional comprova que há uma inconteste preocupação com o 
caráter autoritário da atual Lei de Segurança Nacional, que inspirou a 

propositura de Projetos de Lei visando substituí-la por um paradigma que seja 
compatível com o Estado Democrático de Direito – ou, pelo menos, alterá-la, 

o que se considera insuficiente, ante sua história e teleologia 
autoritárias/ditatoriais, enquanto verdadeiro entulho autoritário, a demandar 

a declaração de sua não-recepção com nossa ordem constitucional 
democrática e pluralista, pautada na liberdade de expressão e crítica das 
autoridades constituídas/eleitas, ante o paradigma da licitude da oposição 

imanente a todo e qualquer Estado Democrático de Direito. Obviamente, 
muitas possibilidades normativas existem para tanto, sendo que não se está 

aqui propondo que esta Suprema Corte realize nenhuma decisão aditiva ou 
substitutiva “in malam partem” da lei em vigor, apenas se está apontando que 

ela é incompatível com a Constituição Federal de 1988 e, por isso, deve 
ser declarada não-recepcionada in totum por esta Suprema Corte, o que desde 
já se requer. 

 
2.2.1. Improcedência da posição da AGU na ADPF 799.  Irrelevância de 

não ter sido declarada a não-recepção da Lei de Segurança Nacional em 
outras decisões. Contexto social de uso político autoritário que justifica 

 
21 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 

4.783/1990. Relator: Deputado Federal Vilmar Rocha. Data da apresentação: 15.12.2000. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=94511&filename=Tramitacao-PL+4783/1990>. 

Acesso: 29.03.2021.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=94511&filename=Tramitacao-PL+4783/1990
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o reconhecimento de seu caráter antidemocrático e incompatível com a 

Constituição Federal. 
 
Em parecer ofertado na ADPF 799, a Advocacia-Geral da 

União defendeu a “constitucionalidade” da Lei de Segurança Nacional, 
aduzindo, em síntese, que: (i) ela nunca foi declarada não-recepcionada pelo 
STF em decisões anteriores, que determinou sua aplicação se respeitados 

requisitos objetivos, relativos à presença dos bens jurídicos de seus arts. 1º e 
2º,  e subjetivos, de animus calundiandi, difamandi el injuriandi que cause 

efetiva ameaça às autoridades políticas e instituições democráticas que os 
tipos penais em questão supostamente visam proteger; (ii) a simples 
tipificação das condutas criminalizadas pela Lei de Segurança Nacional não 

seria, em si, inconstitucional, a despeito de expressões enviesadas como 
“subversão da ordem pública e social”, “animosidade entre as Forças Armadas 
e as classes sociais”, “luta com violência entre as classes”, que confessa que 
têm o “condão de provocar insegurança jurídica e, por consequência, 
distanciamento do princípio nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege”, embora, incrivelmente, afirme em seguida que isso não significaria que 
a lei não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, porque: 

(ii.1) o princípio da legalidade penal estrita, na doutrina de Rogério Grecco, 
admite tipos abertos, nos quais não há descrição completa e precisa do 
modelo de conduta proibida ou imposta, quando seja impossível ao 

Legislativo prever e descrever todas as condutas possíveis em determinadas 
situações; (ii.2) não haveria violação ao direito fundamental à liberdade de 

expressão, por não existirem “direitos absolutos” e os tipos penais da Lei de 
Segurança Nacional visariam, unicamente, “a tipificação de condutas que 
violem a honra, inclusive as previstas na LSN, não representam censura, mas 
mera reação legítima do Estado na proteção dos direitos de personalidade de 
cada indivíduo”, até porque alega que “De fato, não se inaugura persecução 
penal ou se instaura inquérito com base em meras opiniões, perspectivas, 
humor ou considerações técnicas. Tal excepcionalidade, na verdade, se 
configura apenas nas hipóteses em que, pelo seu conteúdo, a conduta 
socialmente reprovável simplesmente não encontra respaldo no direito 
fundamental, subsumindo-se ao tipo penal em abstrato”; (iii.3) por tudo isso, 

entende a AGU que seria possível uma “leitura sob a lupa da principiologia 
constitucional” da mesma, sendo aplicada com o filtro da Constituição (sic); 

(ii.1) isso porque, em suas palavras: 
 

27. Ora, é inegável que a LSN é regra excepcional e não se aplica a qualquer hipótese, 

exceto naquelas em que exista um fim específico que oriente a conduta tipificada. 

Tanto é verdade que o próprio Supremo Tribunal Federal, como reconhece o autor, tem 

de limitado a aplicação da lei às hipóteses de motivação política e objetivos do agente 

(STF - HC n° 73.451). 28. A excepcionalidade da LSN, já assentada pelo Pretório 

Excelso, afasta qualquer argumento que sugira a sua banalização. É, sim, solução 

normativa estreita e a apta a tutelar, apenas e tão somente, as condutas que tenham por 

alicerce motivações políticas e que atentem contra a segurança, a integridade e a soberania 

nacional. 29. Logo, firmada sua estreitíssima abrangência e desde que interpretada 

sob a óptica constitucional e amoldada ao regime democrático sobre o qual se 
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sustenta o Estado brasileiro inaugurado em 1988, não se vislumbra a 

incompatibilidade do caput do art. 2º da norma em exame com a Constituição Federal e 

os direitos e preceitos fundamentais. (grifos nossos) 

 

Como se vê, o Parecer da AGU trai sua pretensão final. 
Com efeito, ela mesma reconhece a violação do princípio da segurança 
jurídica e um “distanciamento” do princípio da legalidade penal estrita. 

Só isso já é suficiente para declarar a não-recepção constitucional da referida 
lei. Sendo que, sobre o princípio da legalidade penal estrita, não se discorda 
que, em tese, ele admite a criminalização por conceitos valorativos, desde que 
não intoleravelmente vagos (cf., v.g., Claus Roxin22 e Cezar R. Bittencourt23), 
quando não seja possível definir de forma precisa as condutas em questão. 

Ocorre que isso não se aplica aqui, inclusive por se tratar de alegação 
genérica da AGU, que não explicou a razão de considerar “impossível” que o 

Legislativo tipificasse de forma precisa as condutas que ameacem o Estado 
Democrático de Direito. E, como se sabe, alegar sem provar é o mesmo que não 
alegar. Ao passo que os diversos Projetos de Lei analisados nesta ação 

demonstram que é perfeitamente possível uma tipificação mais precisa e 
sem expressões carregadas de ideologias autoritárias, como a AGU 

reconhece estarem presentes na Lei de Segurança Nacional, de sorte a não 
se justificarem os tipos abertos da atual Lei de Segurança Nacional nem 
mesmo à luz da compreensão de tipos abertos defendida pela AGU.  

  
 

2.3. SUBSIDIARIAMENTE. Recepção parcial da Lei de Segurança 
Nacional, apenas para a defesa de instituições democráticas, de minorias 

e grupos vulneráveis, e não pessoas físicas detentoras de cargos 
políticos/públicos.  

 

Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda que 
a Lei de Segurança Nacional não seria incompatível com a Constituição 
Federal, no que não se acredita e se aventa apenas por força do princípio da 

eventualidade, então requer-se que se declare a não-recepção de todos os 
tipos penais que criminalizam condutas contra pessoas físicas eleitas ou 

constituídas de qualquer forma a cargos públicos (declaração de não-recepção 
com redução de texto), mantendo-se apenas os tipos penais que instituem 

crimes contra as instituições democráticas (mediante interpretação conforme a 
Constituição ou declaração de não-recepção sem redução de texto), o que desde 
já se requer.  

 
Cabe ressaltar que este pedido subsidiário se 

compatibiliza: 
 

 
22 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte general. Fundamentos. La estructura de la Teoria General del Delito. Tradução/notas: 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Dias, Garcia Conlledo e Javier de V. Remesal. Madrid: Civitas, 1997, tomo I, p. 148-150. 

23 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 1 vol., p. 91-92. 
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(1) com os Pareceres favoráveis de Comissões aos 

Projetos de Lei explicitados no tópico anterior, que demonstraram o foco 
central na defesa das instituições democráticas e não das pessoas 
físicas que as ocupam. Ressalte-se que não merecerá acolhimento, aqui, a 

tradicional explicação que a criminalização em questão não visaria proteger a 
pessoa física que ocupa o cargo, mas o cargo em si, enquanto indispensável à 

democracia, porque se trata de uma diferenciação muito difícil de se fazer na 
prática, beirando uma diferenciação artificial que não tem razão de ser, até 
porque crimes contra a honra, ameaças e incitações a violências contra 

pessoas físicas que foram eleitas ou nomeadas de quaisquer formas 
enquanto autoridades constituídas (políticas etc) são perfeitamente 

criminalizadas pelas disposições gerais do Código Penal, embora à luz dos 
conceitos de tipicidade e antijuridicidade materiais, que merecem 
interpretação conforme a Constituição para serem considerados 

constitucionais ou recepcionados pela Constituição apenas se não forem 
usados para criminalizar o exercício regular de direito fundamental à liberdade 
de expressão e crítica política, requerendo-se desde já a atribuição de tal 
interpretação conforme a Constituição a ditos tipos penais; 

 
(2) com dispositivos dos projetos de lei preocupados 

com a defesa do Estado Democrático de Direito supracitados, 

relativamente àqueles que que se voltam primordialmente à proteção de 
instituições estatais e não de ocupantes de cargos políticos. Com efeito:  

 
(2.1) o PL n.º 3.864/2020 visa, em seu art. 2º, 

criminalizar o uso da violência ou ameaça de sua utilização contra a 

“estrutura do Estado Democrático de Direito constitucionalmente 
estabelecido”, o seu art. 4º visa tipificar a conduta de “subverter o Estado 

Democrático de Direito constitucionalmente estabelecido”, com seu art. 6º 
afirmando o dever de proteção estatal aos “movimentos sociais em defesa do 
Estado Democrático de Direito”; 

 
(2.1) o art. 364 do Código Penal, que era pretendida pelo 

PL n.º 4.783/1990, visa criminalizar a conduta de “Tentar, com o emprego de 
grave ameaça ou violência, obstar, impedir ou dificultar o exercício de Poder 
legitimamente constituído”;  

 
(2.2) o art. 365 do Código Penal, que era pretendido pelo 

PL n.º 6.764/2002, visa criminalizar a conduta de “Tentar, com emprego de 
grave ameaça ou violência, impedir ou dificultar o exercício do poder 

legitimamente constituído, ou alterar a ordem constitucional 
estabelecida”, ao passo que o pretendido art. 366 visava tipificar a conduta 

de “Tentar, o funcionário público civil ou militar, depor o governo constituído ou 
impedir o funcionamento das instituições constitucionais”. Bem como 

todo um capítulo sobre “crimes contra o funcionamento das instituições 
democráticas e dos serviços essenciais” (capítulo III), além de outro sobre 
“crimes contra a cidadania” (capítulo V);  
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(2.3) o art. 22-A da Lei 7.170/1983, pretendido pelo PL 

n.º 2.464/2020, visa criminalizar a promoção ou participação em atos ou 
manifestações “contra o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou 
dos Estados”; 

 
(2.4) o PL n.º 3.064/2015 visa criminalizar, em seu art. 

11, ações que visem “provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil”, o 
art. 12, a conduta que gere a submissão “do território nacional [...] ao domínio 
ou à soberania de outro pais”, o art. 13 o aliciamento de pessoas para “invasão 
do território nacional”, a prática de espionagem que entregue documentos 
sigilosos do Estado Brasileiro, o art. 27 a conduta de “tentar mudar, com o 

emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado 
de Direito”. 

 
Explique-se que não se está dizendo que referidos projetos 

são “perfeitos”, ou seja, impassíveis de eventuais melhorias. Preocupações 
com o princípio da taxatividade penal devem ser levadas a sério na análise dos 
mesmos. Contudo, o que aqui se pretendeu demonstrar é que a ideologia dos 

Projetos de Defesa do Estado Democrático de Direito é flagrantemente 
distinta da ideologia da Lei de Segurança Nacional, que é o que se requer 
seja reconhecido por esta Suprema Corte, para que (preferencialmente) se 

declare a não-recepção constitucional de toda a Lei de Segurança Nacional, 
ou, subsidiariamente, caso não acolhida tal tese, ao menos se declare a não-

recepção da mesma relativamente aos tipos penais voltados à proteção das 
pessoas físicas que ocupam cargos políticos, por serem suficientemente 

protegidas pelos crimes contra a honra, de ameaça e incitação à violência 
previstos no Código Penal, o que desde já se requer nesta hipótese subsidiária. 

 

Assim, deverá ser declarada a não-recepção: 
 
(a) do art. 23, I, ao criminalizar a conduta de “incitar à 

subversão da ordem política ou social”, conceito intoleravelmente vago do qual 
não é possível ter a mínima ideia do que pode ser considerado como tal, até 

porque não é incomum encarar-se como subversão no sentido pejorativo do 
termo, como pretensão de “destruição”, a posição daqueles(as) que conclamam 

os(as) demais cidadãos e cidadãs a se unirem contra o Governo Federal, sendo 
um dispositivo com gravíssimo potencial de uso seletivo e discriminatório que 

não pode ser considerado compatível com o princípio da taxatividade penal e 
os direitos fundamentais à liberdade de expressão, à crítica e à não-
discriminação; 

 
(b) do arts. 26, caput, 27, 28 e 29 da LSN e do art. 141, 

caput, incisos e parágrafo, na medida em que não há razão para se punir os 
crimes contra a honra, contra a integridade física, à saúde, à liberdade pessoal 
e à vida de autoridades públicas de forma mais dura do que a punição dos 

crimes contra a honra de cidadãs e cidadãos comuns, por não se justificar à 
luz dos princípios republicano e da igualdade que autoridades públicas 

tenham suas honras, integridades físicas, saúde, liberdade pessoal e vida 
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tidas como “mais valiosas” que as honras das demais pessoas; cujos tipos 

penais do Código Penal também devem ser considerados suficientes para 
proteção das demais autoridades não havendo razão para a existência desta 
tipificação ainda mais específica na Lei de Segurança Nacional, inclusive pela 

ideologia autoritária e ditatorial que a inspirou (cf. supra). Sendo que a 
circunstância de ter sido um crime de motivação política pode se enquadrar 
como motivo torpe e influir na dosimetria da pena, a reforçar o 

descabimento dos crimes específicos aqui mencionados; 
 

2.4. AINDA SUBSIDIARIAMENTE. Interpretação conforme a Constituição 
dos crimes da Lei de Segurança Nacional. Necessária preservação do 
direito fundamental de liberdade de expressão e crítica política. 

Exigência de dolo específico, com animus caluniandi ou animus 
difamandi vel injuriandi, aliado a prejuízo real ou iminente à segurança 

das instituições democráticas (cf. jurisprudência do STF e do STJ: 
requisitos objetivo e subjetivo). Interpretação conforme a Constituição 
para que a Lei de Segurança Nacional seja considerada constitucional 

apenas se interpretada como não-criminalizando o direito de liberdade 
de expressão e crítica política do Governo Federal, de quem ocupa o cargo 
de Presidente da República e de qualquer outra autoridade política, 

mesmo com termos duros, como GENOCIDA e termos afins, quando o 
contexto político-social justifique tais críticas, como se justifica a 

qualificação de quem promove uma política negacionista e 
anticientífica responsável por inúmeras mortes em uma pandemia, 
como a do COVID-19. Tipicidade e antijuridicidade material. Doutrina e 

jurisprudência: o exercício regular de direito de crítica não pode ser 
considerado crime contra a segurança nacional ou mesmo crime contra 
a honra. Interpretação conforme a Constituição dos artigos 138 a 142, 

parágrafo único, do Código Penal, para a mesma finalidade. 
 

O pedido subsidiário descrito no título deste tópico 
justifica-se à luz do notório conceito de tipicidade e antijuridicidade 
material (e não meramente “formal”) da dogmática jurídico-penal, 

consagrada na melhor doutrina de hermenêutica penal (infra), inclusive à luz 
da jurisprudência pacífica desta Corte na filtragem constitucional da 

problemática Lei de Segurança Nacional (“problemática” pelas razões acima 
expostas, que se considera justificarem sua não-recepção, consoante pedido 
principal desta ação). Isso porque o direito fundamental à crítica, 

especialmente de autoridades políticas, evidentemente torna 
materialmente lícita a conduta de criticar enfaticamente, mesmo com 
termos muito duros, sem que isso possa ser materialmente enquadrado 

nos tipos penais de proteção da honra do Sr. Presidente da República e 
qualquer autoridades constituídas por eleições ou outras formas 

constitucionalmente admitidas, inclusive e especialmente por não gerarem 
nenhum risco ao mesmo, tanto como pessoa física quanto como Chefe de 
Governo. Afinal, como é pacífico na doutrina e na jurisprudência 

constitucionais mundiais, pessoas públicas, especialmente autoridades 
políticas, têm um menor âmbito de proteção de seu direito fundamental à 
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honra, dado que a própria natureza jurídica de um cargo político de Chefia 

de Governo e de Estado submete-lhe, ontologicamente, a ter o dever 
constitucional de tolerar um maior nível de críticas que pessoas não-
públicas. Então, na ponderação dos direitos fundamentais em conflito 

aparente (“prima facie”), deve-se gerar a norma adstrita, na forma de regra (cf. 
Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais), pela qual, à luz da peculiaridade do 

caso concreto (Presidente da República que incentiva aglomerações e o 
desrespeito a normas sanitárias em geral de prevenção da disseminação da 
pandemia da Covid-19), seja dada prevalência ao direito fundamental à 

liberdade de expressão e crítica, para permitir, por exemplo, que o Sr. 
Presidente da República seja chamado de genocida por adotar políticas que 

têm notórios efeitos genocidas. Algo, inclusive, bem apontado pelo Ministro 
Gilmar Mendes no julgamento da ADI 6.341, quando disse que o fato de o Sr. 
Presidente ter a prerrogativa de mudar o Ministro da Saúde não lhe permite 

adotar políticas de efeitos genocidas, in verbis: “O Presidente da República 
dispõe de poderes inclusive para exonerar seu ministro da Saúde, mas ele não 
dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter 
genocida” (cf. Migalhas, 15.04.2020). 

 
Nesse sentido, considerando que a ilicitude de um 

discurso depende sempre do seu contexto, não podendo haver criminalizações 

que desconsiderem o caso concreto, tem-se que mesmo termos que, a 
princípio, possam ser considerados ofensivos, como a qualificação do Sr. 

Presidente da República como genocida, não podem ser considerados como 
crimes se houver um contexto justificador do uso dessa adjetivação, que a torne 
pertinente ou, ao menos, defensável. De sorte que o uso do referido termo não 
pode ser entendido como caracterizador do indispensável animus caluniandi 
ou animus difamandi vel injuriandi, porque utilizado no contexto específico de 
uma crítica política a ações políticas do Sr. Presidente da República que 
as pessoas entendam ter efeitos genocidas, bem como que quem as 

pratica ciente da enorme potencialidade de tais efeitos torna-se genocida 
por responsável por um número de mortes de níveis genocidas. Trata-se 

de uma legítima compreensão da postura negacionista e anticientífica do Sr. 
Presidente da República na sua desastrosa condução da pandemia do Covid-

19, que, portanto, enquadra-se dentro do direito fundamental de oposição e 
crítica política ao Chefe de Governo e de Estado. 

 

Ressalte-se que a fundamentação acima é consagrada pela 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que notoriamente realizou 
uma filtragem constitucional na interpretação dos crimes previstos na Lei 

de Segurança Nacional e do próprio Código Penal (cf. infra), de sorte que eles 
devem receber interpretação conforme a Constituição, para que sejam 

considerados constitucionais apenas se interpretada como não criminalizando 
a oposição lícita ao Governo, o que obviamente inclui o sagrado direito 
fundamental de crítica a ele. É o que, aliás, foi reconhecido tanto pelo 

Ministério Público do DF (processo n.º 1051043-75.2020.4.01.3400/DF) 
quanto pelo Superior Tribunal de Justiça no “caso Marcelo Feller” (STJ, 

HC 64.015/DF, decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi - Vice-Presidente 
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no exercício da Presidência, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 

23.01.2021), quando tanto o Parquet quanto o STJ bem entenderam que a 
qualificação do Sr. Presidente como genocida não podia ser considerado crime 
contra a segurança nacional, à luz da citada jurisprudência pacífica do STF 

acerca do tema. 
 

Com efeito, na clássica doutrina de Zaffaroni e Nilo 
Batista, o conceito analítico de delito é um útil instrumento para a contenção 
do poder punitivo, ao passo que a tipicidade penal demanda “investigar-se a 
antinormatividade da ação, ou seja, a contradição entre a conduta do sujeito 

e o conteúdo da proibição (tipos comissivos) ou da prescrição (tipos omissivos) 
consubstanciada na norma deduzida do tipo interpretada de modo 
conglobado com as demais normas integrantes da legislação vigente”. Isso 

porque, “mesmo condutas que tipiciamente violem tais normas podem estar 
legitimadas por regras jurídicas reconhecedoras de que, sob determinadas 

circunstâncias, a realização da ação antinormativa constitui um direito que 
não opode ser negado ao agente como parte do exercício de sua liberdade 

social”, de sorte a demandar-se uma “harmonização [pela qual], como 
lembrava Engisch, invertem-se os termos da surrada proposição deôntica: o que 

está permitido não está proibido”, na medida em que “seria irracional 
exercer poder punitivo sobre um agente que realizou a ação antinormativa 
juridicamente autorizada, ou seja, no gozo de sua liberdade”. Isso é 
dogmaticamente necessário porque, “no fundo, a norma e o preceito se 
encaixam como engrenagens de um dispositivo indispensável para evitar que a 
norma, derivada de uma fórmula abstrata, inscreva no âmbito de proibição 
condutas antinormativas que no entanto exprimem o exercício de inegáveis 

direitos”, na medida em que “As causas de justificação se caracterizam 
por circunstanciarem a liberdade nesses confins lindeiros da proibição. 
A interferência de um preceito permissivo supera a contradição entre uma 
conlitividade típica lesiva e o direito, ou seja, enquanto antinormatividade 
circunstanciada que o legislador reconhece como exercício de uma faculdade 

do sujeito”. Daí concluírem os autores: 
  

5. Assim, por um lado, o injusto penal não é qualquer conduta antijurídica (ou ilícita), 

mas apenas aquela que for previamente típica; por outro lado, tampouco uma conduta 

meramente típica configura o injusto penal, senão quando for também antijurídica 

(ou ilícita). Denomina-se injusto penal a ação típica e antijurídica. Enquanto a 

antijuridicidade (ou ilicitude) é o predicado da conduta resultante de juízo de valor 

negativo, o injusto é a própria conduta humana desvalorada. O injusto penal é uma 

ação proibida pela lei penal, mas a respeito da qual nenhuma outra lei – penal ou de 

qualquer outro ramo – reconhece o caráter de exercício de um direito. [...] 6. Os 

direitos cujo exercício se reconhece nos preceitos permissivos não diferem 

essencialmente da disponibnilidade de bens jurídicos que exclui diretamente a 

antinormatividade. Apenas, como efeito da exigência de circunstanciar a norma para 

não propagar uma proibição irracional decorrente da abstração do tipo legal do qual 

é ela deduzida, são aqueles direitos expressos em preceitos permissivos. Perante a 

inevitável abstração do tipo legal, preserva-se o princípio da reserva mediante o recurso 

lógico-dialético segundo o qual a negação da negação é afirmação. Isto não significa 



 
 

Página 35 de 49 
 

que a norma coloca uma proibição eu o preceito permissivo destrói, mas sim que a 

antijkuridicidade da ação típica é a síntese da presença da norma e da ausência do 

preceito permissivo, enquanto a justificação da ação típica é a síntese da norma e da 

presença do preceito permissivo. 7. Quando se propõe, na dogmática jurídico-penal, que 

os tipos permissivos supõem a existência anterior de um tipo proibitivo ou prescritivo 

(mandamental), exprime-se algo verdadeiro mas do qual não se pode simplesmente 

concluir que não teria sentido permitir o que não esteja proibido, conclusão equívoca que 

conduz a graves contradições. Embora seja certo que não teria sentido estabelecer um 

tipo permissivo para uma conduta que não estivesse abrangida por um tipo 

proibitivo ou mandamental, este jogo abstrato de ordem lógica de valorações 

necessárias para concluir na proibição em sentido estrito não significa 

absolutamente que a mesma conduta esteja proibida pela norma e que essa 

proibição sofra uma derrogação pela justificação (tese que dá origem ao tipo de 

injusto) e muito menos que a justificação recorte a proibição concreta da conduta (tese 

que dá origem à teoria dos elementos negativos do tipo). A ordem lógica das valorações 

à qual está obrigado o intérprete é uma questão metodológica, mas a ação em si mesma 

não pode considerar-se proibida – stricto sensu – até que se conclua o juízo sobre sua 

antijuridicidade. [...] 9. Por isso, a antinormatividade (exigida pela função conglobante 

da tipicidade) não passa de um indício da antijuridicidade: se a ação pratica era ou não 

proibida é algo cuja verificação definitiva depende do juízo de antijuridicidade. Como os 

preceitos permissivos capazes de neutralizar o indício de ilicitude ativado pela 

antinormatividade (causas de justificação ou causas de exclusão da antijuridicidade 

ou justificativas) não provêm apenas da lei penal e sim de qualquer ramo do 

ordenamento jurídico, a antijuridicidade é uma característica do delito não 

exclusivamente penal, e sim dada pela totalidade daquele ordenamento.[1] (grifos 

parcialmente nossos)24 

  
No mesmo sentido, a lição de Magalhães Noronha, sobre 

antijuridicidade: 
  

Deve-se a Beling a criação doutrinária da tipicidade, que recebeu notável impulso 

com Mayer, insistindo em que ela é elemento indiciário da antijuridicidade. 

Realmente, a função punitiva não se contenta apenas com a tipicidade. Um fato 

pode ser típico e não ser criminoso ou antijurídico, como veremos dentro em 

pouco. A tipicidade vem a ser, assim, indívio ouo ratio cognoscendi da 

antijuridicidade. 53. A antijuridicidade. A ação é antijurídica ou ilícita quando é 

contrária ao direito. A antijuridicidade exprime uma relação de oposição entre o 

fato e o direito. Ela se reduz a um juízo, a uma estimativa do comportamento 

humano, pois o direito penal outra coisa não é que um complexo de normas que 

tutelam e protegem as exigências ético-sociais. O delito é, pois, a violação de uma 

dessas normas. Tal conceito de completa por exclusões, isto é, pela consideração 

de causas que excluem a antijuridicidade. Será antijurídico um fato definido na lei 

penal, sempre que não for protegido por causas justificativas, também 

estabelecidas por ela, como se dá com o art. 23 do Código. [exemplo do autor: 

legítima defesa] [...] Assunto de relevo é que esta pode ser considerada sob os 

 
24 ZAFFARONI, E. Raul. BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro – Segundo Volume, Tomo II. Teoria do delito: 

antijuridicidade e justificação, imputabilidade, culpabilidade e exclupação, autoria e participação, tentativa e 

concurso de crimes, 1ª reimpressão, Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2017, p. 18-23. 
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aspectos formal e material. A primeira é aquela a que nos estamos referindo: a 

oposição a uma norma legal. A segunda projeta-se fora do direito positivo, pois se 

constitui da contrariedade do fato às condições vitais de coexistência social ou de 

vida comunitária, as quais, protegidas pela norma, se transformam em bens 

jurídicos, como se falou no n. 49, sendo óbvio que a matéria, de que ora se trata, 

se encontra estritamente relacionada com o conceito material e formal do crime, 

objeto do citado parágrafo. Tais considerações levam à essência da 

antijuridicidade, mas acham-se em terreno metajurídico. [...] Não há dúvida de 

que a antijuridicidade material, como a aceitamos, dá o conteúdo da formal. Ela 

orienta o legislador no sentido de consagrar na norma aqueles imperativos e 

exigências da vida coletiva. Como essência, pois, da lei, ela entra no terreno 

jurídico. Todavia, se um fato atentar contra os interesses sociais, mas não for 

contemplado pela norma, não poderá ser tido como antijurídico ou ilícito penal. A 

preponderância há de ser da antijuridicidade formal. Nem a outra conclusão leva 

o princípio da reserva da lei, o nullum crimen, nulla poena sine lege. A 

antijuricidade representa um juízo de valor em relação ao fato lesivo do bem 

jurídico. E sua apreciação é puramente objetiva, não dependendo de condições 

próprias do autor do fato: tanto é ilícito o homicídio cometido por um homem 

normal como por um alienado. Em ambos os casos há antijuridicidade; a diferença 

é que no último não existe agente culpável e, consequentemente, punição. Mas a 

consideração que se faz das condições psíquicas do autor do fato, para se aferir a 

culpabilidade, é estranha à ilicitude. Noutras palavras, sintetiza Aníbal Bruno: ‘A 

vontade com que o sujeito atua, ineficaz para formar o núcleo da culpabilidade, é 

Valda para constituir a ação ilícita’. Isso sem embargo de se reconhecer, como já 

ficou dito, que o tipo, às vezes, contém elementos de natureza subjetiva, que dão a 

medida do juízo valorativo acerca do fato. Os coeficientes subjetivos do tipo são 

conditio sine qua non do juízo objetivo que se formula ao indagar-se da ilicitude 

do fato. Sem esses elementos subjetivos, este ão pode ser objeto do juízo de valor: 

eles representam, como diz Bettiol, ‘il limite al di là del quale non c’è alcuna 

possibilità di valutazione’.25 (grifos nossos) 

  
Sobre o conceito de crime, aduz o mesmo autor: 

  
49. Conceitos de crime. [...] Em regra, definem os autores o crime sob o aspecto 

formal ou substancial. O primeiro tem como ponto de referência a lei: crime é o 

fato individual que a viola; é a conduta humana que infringe a lei penal. [...] 

Todavia, a definição formal não esgota o assunto. Há nela sempre uma petição 

de princípio. Por que essa conduta transgride a lei? Qual a razão que levou o 

legislador a puni-la? Qual o critério que adotou para distingui-la de outras ações 

também lesivas? Diversas outras questões podem ainda ser formuladas. Visa a 

definição substancial à consideração ontológica do delito. Garofalo, como 

apontamos, procurou-a no delito natural, tendo-o como a ofensa aos sentimentos 

altruístas de piedade e probidade comuns aos indivíduos na comunhão social. Essa 

concepção do delito natural, entretanto, não procede, como não se justificam 

outras dos Positivistas-Naturalistas. Com efeito, não se nega ter o delito aspecto 

biossociológico; todavia ele existe apenas como fato, antes que a norma jurídica o 

 
25 NORONHA, Magalhães. Direito Penal. Introdução e Parte Geral, Volume 1, 33ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 

1998, pp. 99-102. 
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defina como tal, sujeitando-o à sanção. Cremos que o conceito substancial do 

delito pode ser obtido em outros termos. Finalidade do Estado é a consecução do 

bem coletivo. É a sua razão teleológica. Mas, para a efetivação, além da 

independência no exterior, há ele de manter a ordem no interior. Cabe-lhe, então, 

ditar as normas necessárias à harmonia e equilíbrio sociais. É exato que variam 

os modos por que pode conseguir essa finalidade, como ela própria, em 

determinado momento, apresentará um conteúdo distinto e diferente, de acordo 

com a evolução e peculiaridades históricas e sociais. Mas, de qualquer maneira, 

como condição da própria existência, tem ele de velar pela paz, segurança e 

estabilidade coletivas, no entrechoque de interesses dos indivíduos, determinando 

por condições naturais e sociais diversas. As normas legais, por ele ditadas, têm, 

então, a finalidade de tutelar bens-interesses, necessários à coexistência social, 

entendendo-se como bem o que satisfaz às necessidades da existência do indivíduo 

na vida em sociedade, e como interesse a representação psicológica a 

representação psicológica desse bem, a sua estima, como pondera Rocco. Mas o 

Estado, através do direito, valoriza esses bens-interesses, pois a ofensa a alguns 

deles fere mais fundo o bem comum, já por atingir condições materiais basilares 

para a coletividade, já por atentar contra condições éticas fundamentais. Dada, 

então, sua relevância, protege-os com a sanção mais severa, que é a pena. 

Consequentemente, crime é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um 

bem jurídico protegido pela lei penal. Sua essência é a ofensa ao bem jurídico, 

pois toda normal penal tem por finalidade sua tutela.26 (grifos nossos) 

  
Na verdade, entende-se que, ainda que o Sr. Presidente da 

República tenha se sentido “ofendido” com sua qualificação como “genocida” 
ou termo afim, o fato se afigura como materialmente atípico pela 
circunstância de que o exercício regular do direito de crítica política à 

luz do caso concreto (Presidente negacionista que promove condutas 
notoriamente caracterizadas pelos órgãos científicos mundiais como 

disseminadoras da pandemia do COVID-19). Assim, a qualificação do Sr. 
Presidente da República desta forma não pode ser vista como materialmente 
típica, seja porque a finalidade de tutelar bens-interesses necessários à 
coexistência social (Noronha) deve incentivar o legítimo exercício regular do 
direito de crítica política quando a situação parecer relevante para denunciar 

os efeitos notoriamente genocidas das atitudes do Sr. Presidente da República, 
seja porque a consideração de tal fato como “criminoso” criaria uma 

antinomia real entre normas legais de igual hierarquia. Logo, tal conduta 
deverá ser considerada como materialmente atípica (ou, na lição de 
Magalhães Noronha supra transcrita, como sem antijuridicidade material), 

pelas mesmas razões, ou seja, por concretizadora do exercício regular do 
direito fundamental de crítica política. Afinal, considerando que o Direito 

deve ser entendido como um todo harmônico de regras e princípios, o exercício 
regular de um direito não pode ser tido como fato tipificado como crime ou 
como fato antijurídico, no mínimo na acepção material destes termos. 

 
O mesmo se pode concluir da lição de Luiz Regis Prado 

sobre a ilicitude/antijuridicidade: 
 

26 NORONHA, Op. Cit., pp. 97-98. 
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A ilicitude enquanto categoria geral do ordenamento jurídico (uno, coerente e 

indivisível) tem capital relevância. Exerce papel aglutinador e uniformizador dos 

vários setores que o compõem, propiciando uma verdadeira interconexão lógica 

entre eles, com o intuito de evitar a incoerência e a fragmentação. O elemento 

conceitual do delito, ilicitude ou antijuridicidade – expressões consideradas aqui 

como sinônimas –, exprime a relação de contrariedade objetiva de um fato com 

toda ordem jurídica, com o Direito positivo em seu conjunto. Com precisão, 

salienta-se que a ‘antijuricidade é dada pela relação objetiva de contradição da 

vontade do sujeito com o mandato ou com a proibição’ [Cerezo Mir]. Apresenta-

se como infração uma norma imperativa ou de determinação (mandato/proibição), 

e é única (=geral) para todo o Direito. Enquanto a subsunção de um fato concreto 

ao tipo legal, isto é, o juízo de tipicidade, tem um caráter positivo, o juízo de 

ilicitude, decorrente da verificação da operatividade de uma norma permissiva, 

como preceito independente, evidencia um aspecto relativo. Nessa linha de pensar, 

acentua-se que a ilicitude ou antijuridicidade ‘é a violação da ordem jurídica em 

seu conjunto, mediante a realização do tipo’ [Welzel]. A realização de toda ação 

prevista em um tipo de injusto de ação doloso ou culposo será ilícita, enquanto 

não concorrer uma causa de justificação [Cerezo Mir; Welzel]. Noutro dizer: 

uma ação ou omissão típica será ilícita, salvo quando justificada. Desse modo, não 

há falar-se em ação ou omissão típica indiferente à ordem jurídica, não proibida 

ou simplesmente neutra. O juízo negativo de valor sobre o fato previsto no tipo é 

tão-somente indiciário da ilicitude (ratio cognoscendi). Após ter sido constatada a 

tipicidade, será aferida a ilicitude através de um procedimento negativo, quer 

dizer, pela averiguação de que não concorre qualquer causa justificante. Frise-

se, por oportuno, que o juízo de ilicitude recai sobre a conduta típica – juízo do 

acontecer –, não sobre o agente ou sua personalidade [Maurach]. O que está em 

jogo no juízo de ilicitude é a direção externa que é conferida à vontade. Vale dizer: 

‘é o uso que fez o sujeito da liberdade externa de sua vontade’ [Gracia Martin], e 

não da liberdade interna da vontade, própria da culpabilidade. Bem por isso que a 

teoria da ilicitude pode ser entendida como uma teoria do conforme ao Direito 

[Maurach]. De fato, o Direito autoriza ou permite que se realize, em certas 

hipóteses, um comportamento típico.27 (grifos nossos) 

  

E, sobre o exercício regular de direito como causa 
justificante, continua o mesmo autor: 

  
Aquele que age no exercício regular de direito (Qui iure suo utitur neminem 

laedit), quer dizer, que exercita uma faculdade de acordo com o direito, está 

atuando licitamente, de forma autorizada (art. 5º, II, CF). Não se pode considerar 

ilícita a prática de ato justificado ou permitido pela lei, que se consubstancie em 

exercício de direito dentro do marco legal, isto é, conforme os limites nele 

inseridos, de modo regular e não abusivo. Essa conclusão é decorrência lógica do 

princípio da não contradição: um objeto não pode ser e não ser ao mesmo 

tempo.28 (grifos nossos) 

 
27 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, Volume I, 8ª Edição, 2ª Tiragem, Editora Revista 

dos Tribunais, 2008, p. 341. 

28 PRADO, Op. Cit., p. 355. 
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V.1. O “caso Marcelo Feller”. Parecer do MP/SP, com doutrina e 
jurisprudência do E. STF, e decisão do E. STJ. 

 

No Programa “O Grande Debate”, da CNN, de 04.08.2020, 
o advogado Marcelo Feller falou de “mortes em massa decorrentes de ações do 
Senhor Presidente da República”, o que lhe fez ser (absurdamente) acusado de 
ter incorrido em crime contra a segurança nacional, previsto no artigo 26 da 

Lei 7.170/83, mediante teratológica e manifestamente ilegal requisição de 
instauração de inquérito policial por parte do Sr. Ministro da Justiça. 

 

Sobre o tema, o inquérito acabou rapidamente arquivado, 
por falta de justa causa, por ser evidente que Feller incorreu em exercício 

regular de direito de crítica na referida fala. Vejamos o Parecer do 
Procurador-Federal, Dr. João Gabriel Morais de Queiroz, que faz uma bela 
explicação da filtragem constitucional que a doutrina e a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal fazem da Lei de Segurança Nacional: 
  

Como assevera o professor Heleno Fragoso: ‘A Lei de Segurança Nacional surgiu em 

momento de crise institucional, como expressão de um suposto direito penal 

revolucionário, inspirada por militares, que pretenderam incorporar na lei uma doutrina 

profundamente antidemocrática e totalitária’. Num Estado Democrático os crimes 

contra a segurança nacional alcançam ‘somente as ações que se dirigem contra os 

interesses políticos da Nação. Esses interesses gravitam na órbita da segurança externa 

(existência, independência e integridade do Estado, inclusive defesa contra agressão 

exterior), ou gravitam na órbita da segurança interna. A segurança interna refere-se à 

existência e à incolumidade dos órgãos supremos do Estado e a inviolabilidade do regime 

político vigente. Os crimes contra a segurança externa têm seu fulcro na traição à pátria. 

Os crimes contra a segurança interna dizem respeito à subversão ou à sedição’ 

(FRAGOSO, Heleno Cláudio. Para uma interpretação democrática da Lei de 

Segurança Nacional. Artigo publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, de 21 de abril de 

1983 (quinta-feira), p. 34). 

 

Apesar dos arroubos antidemocráticos e da proliferação de defensores da ditadura 

observada nesses últimos anos, (ainda) vivemos, no Brasil, um sistema democrático 

de direito e, portanto, é com base nesse contexto democrático que a LSN deve ser 

interpretada e aplicada. Dessa forma, a LSN não pode ser empregada com o objetivo 

de constranger ou perseguir qualquer pessoa que se oponha licitamente, externando 

críticas ou opiniões desfavoráveis, ao governo, por mais ásperas que elas sejam, uma 

vez que tais condutas, por si só, não põem em risco a segurança do Estado, ainda que 

possam trazer descrédito aos seus governantes por meio da contraposição de ideias 

e argumentos. [...] Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o 

enquadramento jurídico-legal de condutas, em tese, criminosas, nos tipos penais 

previstos na Lei de Segurança Nacional exige o preenchimento de requisitos de ordem 

objetiva – atinentes ao bem jurídico protegido pela norma – e de ordem subjetiva – 

atinentes à motivação do agente, ou seja, é necessário, além da motivação e dos 

objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou potencial aos bens 

jurídicos indicados no art. 1º da Lei 7.170/83. A esse respeito merecem transcritos os 

seguintes arestos emanados do STF:  
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‘Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. 

ART. 102, II, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SABOTAGEM EM USINA 

HIDRELÉTRICA. ART. 15 DA LEI 7.170/83. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. 

AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Crimes políticos, para os 

fins do artigo 102, II, b, da Constituição Federal, são aqueles dirigidos, subjetiva e 

objetivamente, de modo imediato, contra o Estado como unidade orgânica das 

instituições políticas e sociais e, por conseguinte, definidos na Lei de Segurança 

Nacional, presentes as disposições gerais estabelecidas nos artigos 1º e 2º do mesmo 

diploma legal. 2. 'Da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se 

dois requisitos, de ordem subjetiva e objetiva: i) motivação e objetivos políticos do 

agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, 

ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. 

Precedentes' (RC 1472, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Rev. Ministro Luiz 

Fux, unânime, j. 25/05/2016). (...) 4. A desclassificação do crime político narrado 

na denúncia, com seu reenquadramento como crime comum, restou de plano 

afastada pelo Procurador- Geral da República, que se manifestou no sentido da 

atipicidade da conduta narrada na inicial. 5. Ex positis, nego provimento ao Recurso 

Criminal e voto para que seja mantida a absolvição do recorrido, tendo em vista a 

atipicidade da conduta’. (RC 1473, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 

em 14/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 

PUBLIC 18-12-2017) 

 

‘Ementa: CRIME POLÍTICO. COMPETÊNCIA. INTRODUÇÃO, NO 

TERRITÓRIO NACIONAL, DE MUNIÇÃO PRIVATIVA DAS FORÇAS 

ARMADAS, PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA (ARTIGO 12 DA 

LSN). INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA: CRIME COMUM. 

PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA: [...] 2. Só há crime político quando 

presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 

7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1º: a materialidade da conduta deve 

lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, 

de forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no artigo 12 da LSN, é 

preciso que se lhe agregue a motivação política. Precedentes. 3. Recurso 

conhecido e provido, em parte, por seis votos contra cinco, para, assentada a 

natureza comum do crime, anular a sentença e determinar que outra seja prolatada, 

observado o Código Penal’. (RC 1468 segundo, Relator: ILMAR GALVÃO, 

Redator(a) do acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 

23/3/2000, PUBLIC 16-08-2002) 

 

Na hipótese, o inquérito policial busca apurar a possível prática do crime tipificado no 

art. 26 da Lei de Segurança Nacional, a seguir transcrito: ‘Art. 26 - Caluniar ou difamar 

o Presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do 

Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à 

reputação. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único - Na mesma pena incorre 

quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, a propala ou divulga’. Sem prejuízo 

de uma possível inconstitucionalidade da referida norma, fato é que, para a 

configuração do referido delito faz-se necessário a imputação dolosa a alguma das 
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autoridades indicadas no tipo de fato criminoso sabendo de sua inocência ou de fato 

ofensivo à sua reputação. Ademais, em qualquer caso, para a configuração desse 

crime, é imprescindível, além da motivação e dos objetivos políticos do agente, que 

tenha ocorrido lesão ou posto em risco os bens jurídicos indicados no art. 1º da Lei 

7.170/83. Deve-se ter em mente, portanto, que a aplicação da lei de segurança 

nacional, como instrumento de defesa do Estado, tem de estar reservada para 

aqueles casos extremos em que há realmente o propósito de atentar contra a 

segurança do Estado e uma certa potencialidade de verdadeiramente atingi-la, o que 

não se observa no caso. 

 

IV – A manifesta atipicidade da conduta investigada 

Diante das considerações anteriormente externadas, a conduta aqui noticiada nem de 

longe se amolda ao crime de calúnia previsto no art. 26 da Lei de Segurança 

Nacional, tendo em vista a evidente ausência de lesão real ou potencial à integridade 

territorial e à soberania nacional; ao regime representativo e democrático, à 

Federação e ao Estado de Direito; ou ao Chefe dos Poderes da União, bens jurídicos 

tutelados pela Lei em apreço (art. 1º, da Lei n° 7.170/1983). [...] No caso, resta 

evidente a ausência de lesão real ou potencial aos bens protegidos pela Lei de 

Segurança Nacional, a afastar a incidência da referida norma especial. Não há se 

falar nem mesmo na responsabilização do investigado por crime contra a honra 

previsto no Código Penal, pois, como se sabe, a configuração dos crimes contra a 

honra reclama a prática de conduta animada por um fim especial de agir, é dizer, a 

intenção de ofender a honra alheia. Portanto, para a configuração do crime de 

calúnia, além do dolo, é indispensável o animus caluniandi, elemento subjetivo 

especial do tipo, como ocorre em todos os crimes contra a honra. A ausência desse 

especial fim impede a tipificação do crime. Na hipótese, o investigado limitou-se a 

manifestar sua opinião em um debate motivado por críticas tecidas pelo Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes à condução de políticas públicas pelo 

Governo Federal voltadas ao enfrentamento da pandemia. Além do mais, o 

investigado enfatizou que sua posição se baseava em conclusões de estudo 

amplamente divulgado pela mídia, realizado por professor da Universidade de 

Cambridge em parceria com pesquisadores da FGV, que aponta, com base em 

pesquisa científica, que o comportamento do presidente da República Jair Bolsonaro 

durante a crise do coronavírus, marcado pela minimização dos efeitos da pandemia, 

e por um contundente rechaço às recomendações da Organização Mundial de Saúde 

e das autoridades sanitárias, contribuiu para a disseminação do vírus entre a 

população (in Ajzenman, N., Cavalcanti, T. and Da Mata, D. (2020) More than Words: 

Leaders' Speech and Risky Behavior During a Pandemic. Cambridge-INET Working 

Paper WP2019 doi: 10.17863/CAM.57994) 

 

É necessário ter-se em mente, ainda, o contexto fático e político no qual foram 

veiculadas as afirmações do investigado, marcados por uma acentuada polarização 

política, em grande parte incentivada pelo próprio presidente da República, e em 

meio a uma pandemia que já matou mais de 210.000 pessoas apenas no Brasil, em 

menos de um ano. É importante lembrar a sempre atual lição do eminente Ministro 

Carlos Britto que, ao julgar a ADPF 130, asseverou que ‘todo agente público está sob 

permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as 

aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes 

suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos’. 
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Sobre o tema, cabe ressaltar que o STF reconhece critérios particulares para aferir 

ofensas à honra baseados na maior ou menor exposição pública da pessoa ofendida, 

tendo em vista que ‘ao dedicar-se à militância política, o homem público aceita a 

inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di 

iluminabilit, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade 

aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários’ (HC 

78.426-6-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 7.5.1999). 

 

Na hipótese, portanto, não há se falar sequer em tese em ofensa à honra subjetiva do 

presidente da República, mas tão somente de crítica ao comportamento (aliás, 

amplamente questionado) deste em relação à pandemia causada pelo novo 

coronavírus. Dessa forma, o arquivamento do presente inquérito policial é medida que 

se impõe nesse momento, para evitar o constrangimento ilegal do investigado, que se 

limitou a manifestar sua opinião em debate, com base em fundamentos extraídos de 

estudo científico e no comportamento questionável do presidente da República. Por fim, 

merece transcrito o seguinte trecho de artigo escrito pelo professor Daniel Sarmento a 

respeito da liberdade de expressão: ‘No tempo da ditadura militar, a CENSURA recaía 

quase sempre sobre manifestações expressivas que o Governo considerava perigosas 

ou ofensivas aos seus próprios interesses - de notícias jornalísticas denunciando abusos 

do regime às letras das músicas de protesto de Chico Buarque de Holanda. Do ponto de 

vista ético, era tudo muito claro. Os atos de censura eram graves erros morais, 

merecedores da mais severa reprovação. Era um tempo ‘heróico’, por assim dizer, da 

liberdade de expressão, porque o preço que se pagava pela rebeldia era muito alto: a 

liberdade de ir e vir, a integridade física e às vezes a própria vida. Havia os ‘bons’, que 

desafiavam o regime, e os ‘maus’, que censuravam e perseguiam os ‘bons’. (…) A 

Constituição de 88 protegeu enfaticamente a liberdade de expressão, e o Judiciário 

desfruta da independência que lhe faltava algumas décadas atrás para fazer valer esta 

garantia contra eventuais desvios autoritários dos governantes’. Portanto, é sempre 

bom relembrar que num Estado Democrático de Direito a liberdade de expressão é 

um direito fundamental e, dessa forma, deve ser assegurado o seu exercício ainda 

que vá de encontro aos interesses dos governantes de ocasião, não podendo ser 

tolerado o uso da força policial e, em última instância do direito penal, para coibir 

manifestações pacíficas e exercidas dentro da lei tão somente por conter críticas a 

autoridades públicas. Aliás, a Lei de Abuso de Autoridade inclusive tipifica como 

crime, em seu art. 27, a conduta de ‘requisitar instauração ou instaurar procedimento 

investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de 

qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração 

administrativa’. 

 

V – Conclusão 

Ante o exposto, reconhecida a manifesta atipicidade da conduta aqui investigada, o 

Ministério Público Federal promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, 

ressalvado o disposto no art. 18 do CPP, e requer, uma vez homologado o arquivamento, 

seja a autoridade policial responsável pela condução do inquérito cientificada dessa 

decisão. Brasília, 21 de janeiro de 2021. 

(Ministério Público do DF, processo n.º 1051043-75.2020.4.01.3400/DF, Procurador da 

República: Dr. João Gabriel Morais de Queiroz, em 21.01.2021. Grifos nossos) 
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No mesmo sentido, a decisão deste Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no mesmo caso, que também reforça o mérito desta ação: 
 
O procedimento investigatório em questão foi deflagrado por determinação do Ministro 

da Justiça e Segurança Pública, o que enseja a competência deste Superior Tribunal de 

Justiça para processar e julgar o presente mandamus, nos termos do artigo 105, I, c, da 

Constituição Federal. Com efeito, ao requisitar a instauração do inquérito policial, o 

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública afirmou que a opinião emitida pelo 

paciente no programa televisivo expressaria acusação contra ‘o Senhor Presidente da 

República de ter cometido assassinato em massa por omissão durante a pandemia do 

novo coronavírus’ (e-STJ fl. 26), a qual, em sua avaliação, seria passível de 

enquadramento típico no art. 26, caput, da Lei n. 7.170/1983. Ocorre que é pacífico nos 

Tribunais Superiores que a incidência da Lei n. 7.170/1983 pressupõe a presença de 

dois requisitos cumulativos, um subjetivo, consistente na motivação e objetivos 

políticos do agente, e outro objetivo, referente à lesão real ou potencial à integridade 

territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à 

Federação ou ao Estado de Direito. Nesse sentido, já decidiu a Colenda 3ª Seção desta 

Corte Superior de Justiça: 

 

‘[...] II - A lei 7.170/83, em seus artigos 1º e 2º traz dois requisitos, um de ordem 

subjetiva e outro objetiva, para sua incidência: I) motivação e objetivos políticos 

do agente; e II) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania 

nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de 

Direito. III - Ausentes, no caso, os requisitos, por não haver lesão real ou 

potencial aos bens jurídicos tutelados pela lei, o que afasta sua incidência’. [...] 

(CC 156.979/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 11/04/2018, DJe 16/04/2018) 

 

‘[...] 1. Crimes políticos, para os fins do artigo 102, II, b, da Constituição Federal, 

são aqueles dirigidos, subjetiva e objetivamente, de modo imediato, contra o estado 

como unidade orgânica das instituições políticas e sociais e, por conseguinte, 

definidos na Lei de Segurança Nacional, presentes as disposições gerais 

estabelecidas nos artigos 1º e 2º do mesmo diploma legal. 2. ‘Da conjugação dos 

arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se dois requisitos, de ordem subjetiva e 

objetiva: i) motivação e objetivos políticos do agente; e II) lesão real ou potencial 

à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e 

democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. Precedentes’ (RC 1472, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Rev. Min. Fux, unânime, j. 25/05/2016) (...) 

Ex positis, nego provimento ao Recurso Criminal e voto para que seja mantida a 

absolvição do recorrido, tendo em vista a atipicidade da conduta’ (RC 1473, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBL 18-12-2017). 

 

No caso dos autos, não obstante a discordância que possa surgir em relação aos 

comentários do paciente (e-STJ fls. 41-43), de uma breve análise de seu conteúdo, 

não é possível extrair a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania 

nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de 

Direito, mas tão somente severa crítica à postura do Presidente da República frente 

à pandemia da covid-19. Ademais, impende prestigiar a liberdade de imprensa 
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consagrada no art. 220 da Constituição Federal, já que esta - nas palavras do Ministro 

Ayres Britto, a irmã gêmea da democracia - viabiliza, a um só tempo, o debate de ideias, 

a concretização dos valores republicanos e a responsabilidade dos governantes, que, 

por sua posição proeminente, devem se submeter e tolerar um escrutínio mais 

intenso da sociedade.  

 

Sobressai aparente, portanto, a ausência de tipicidade da conduta, sobretudo porque, 

em princípio, não é possível inferir o dolo específico necessário ao perfazimento do delito, 

circunstância que revela o fumus boni iuris e recomenda o deferimento da cautela 

requerida. Ademais, a proximidade da inquirição do paciente pela autoridade [...] 

demonstra o periculum in mora necessário à concessão da tutela postulada. [...] Ante o 

exposto, ad cautelam, defere-se a liminar para suspender o interrogatório determinado 

pela autoridade policial que preside o inquérito instaurado contra o paciente até o 

julgamento definitivo deste writ. Comunique-se, com urgência, a autoridade policial e o 

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, solicitando-se-lhes as informações 

necessárias ao deslinde da controvérsia. Com essas, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público Federal para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de 

janeiro de 2021. JORGE MUSSI. Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

(STJ, HC 64.015/DF, decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi - Vice-Presidente no 

exercício da Presidência, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 23.01.2021. Grifos 

nossos) 

  
Como se vê, caso esta Suprema Corte entenda que a Lei de 

Segurança Nacional não seria, em si, em tese, contrária à Constituição Federal 
de 1988 como supra defendido, no que não se acredita e se aventa unicamente 
por força do princípio da eventualidade, requer-se seja a presente ação julgada 

parcialmente procedente, para que a Lei n.º 7.170/1983 seja declarada 
“constitucional” apenas se todos os seus tipos penais forem interpretados 

como incidindo apenas: 
 
(i) “quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei 

de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1º: a 
materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo 
de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a conduta esteja 
tipificada no artigo 12 da LSN, é preciso que se lhe agregue a motivação política” 
(cf., v.g., STF, RC 1468 segundo, Relator: ILMAR GALVÃO, Redator(a) do 

acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2000, 
PUBLIC 16-08-2002. Grifo nosso); 

 
(ii) quando não esteja incidente a excludente de ilicitude 

ou culpabilidade da tipicidade ou antijuridicidade material, para que não 

se considere criminalizado o exercício regular de direito de crítica política, 
mesmo que ele se enquadre no silogismo formal do tipo penal, por força do 

direito fundamental à liberdade de expressão e crítica, por ausentes os animus 
caluniandi e diffamandi vel injuriandi notoriamente exigidos pela 

jurisprudência para configuração de quaisquer ilícitos penais decorrentes de 
“crimes de opinião” dos crimes contra a honra do Código Penal, e 
especialmente ausentes os requisitos subjetivo e objetivo indispensáveis à 
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incidência da Lei de Segurança Nacional, ante a própria natureza jurídica de 

um cargo político de Chefia de Governo e de Estado submete-lhe, 
ontologicamente, a ter o dever constitucional de tolerar um maior nível de 
críticas que pessoas não-públicas (como, por exemplo, no contexto político-

social de um Presidente com declarações e políticas negacionistas e 
anticientíficas, que incentiva aglomerações e o desrespeito a normas 

sanitárias em geral destinadas à prevenção e disseminação de pandemia, algo, 
inclusive, bem apontado pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI 
6.341, quando disse que o fato de o Sr. Presidente ter a prerrogativa de mudar 

o Ministro da Saúde não lhe permite adotar políticas de efeitos genocidas, in 
verbis: “O Presidente da República dispõe de poderes inclusive para exonerar 

seu ministro da Saúde, mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, 
exercer uma política pública de caráter genocida” (cf. Migalhas, 15.04.2020). 

 

3. DA MEDIDA CAUTELAR. 

Por todo o exposto até aqui, requer-se desde já seja 

concedida MEDIDA CAUTELAR MONOCRÁTICA, inaudita altera pars e ad 
referendum do Plenário, para que, com efeito vinculante e eficácia erga 
omnes e ex nunc, seja suspensa a vigência da Lei de Segurança Nacional 

– Lei n.º 7.170/1983, em razão da presença dos requisitos legais da fumaça 
do bom Direito e do perigo na demora. 

O perigo na demora justifica-se pelos notórios casos de 
pedidos de instauração de inquéritos policiais e prisões, com potenciais ações 
penais, contra pessoas que se limitam a criticar, ainda que duramente, o Sr. 

Presidente da República, não obstante a decisão deva abranger quaisquer 
autoridades constituídas por eleição ou outros meios constitucionalmente 

admitidos. 

A fumaça do bom Direito encontra-se presente porque, 
consoante lição de Heleno Fragoso, referida lei tem inconteste caráter 

antidemocrático e autoritário imanentes à Lei de Segurança Nacional, 
afirmando que ela: (i) abandonou a concepção tradicional de crimes contra o 
Estado e a ordem política e social, substituindo-a por uma fórmula abrangente 
apta abarcar qualquer interesse elevado à categoria de interesse nacional por 

decisão política da Ditadura Militar; (ii) criminalização por tipos penais 
vagos/indeterminados, sem especificar precisamente as condutas 
consideradas criminosas, em violação ao princípio da legalidade penal estrita, 

em seu subprincípio da taxatividade (integrante do princípio de legalidade 
penal substantiva de que fala Ferrajoli); (iii) criminalização de manifestações 

de pensamento críticas ao Governo, mediante de definições extremamente 
perigosas que constituem o ponto mais sensível da lei, que considera a 

oposição política uma guerra psicológica adversa, que Fragoso bem define 
como uma “noção positivamente esdrúxula”; (iv) o intuito da Lei de Segurança 

Nacional foi atemorizar a classe trabalhadora, que entendeu a lei como uma 
forma de proteção dos interesses das classes dominantes; (v) a doutrina da 

segurança nacional não se compatibiliza com a proteção de um Estado 
Democrático de Direito, que só pode criminalizar condutas proteger e 
assegurar um regime de liberdade, tendo em vista que referida lei “corresponde 
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a um regime político que encerrou seu ciclo histórico”, sendo incompatível com 

um regime genuinamente democrático, que deve visar a “máxima ampliação 
possível da esfera de liberdade e de tolerância aos que se opõem ao sistema 
dominante”, na medida em que “Os antagonismos políticos e as pressões são 
naturais numa sociedade pluralista e democrática”.29 

Daí justificar-se a medida cautelar supra e infra 

formulado. 
 

4. DOS PEDIDOS. 

Ante o exposto, por força da violação dos preceitos 
fundamentais relativos ao direito fundamental à liberdade de expressão e 

crítica (art. 5º, caput, incs. IV, V, VI, VIII e IX, e 220 da CF), aos princípios 
republicano e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF), da 

igualdade e não-discriminação (arts. 3º, IV, e 5º, caput, da CF), do Estado 
Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF), da razoabilidade e da 

proporcionalidade (art. 5º, LIV, da CF), violações estas causadas pelos atos do 
poder público relativos aos pedidos de instauração de inquéritos policiais, 
prisões e potenciais ações penais contra pessoas que se limitam a exercer seu 

direito fundamental à liberdade de expressão e crítica política ao Sr. 
Presidente da República, REQUER-SE o reconhecimento do cabimento da 

presente ADPF, por serem impugnadas normas pré-constitucionais, donde 
incidente a regra legal da subsidiariedade para o cabimento desta ação (ou, 
alternativamente, o recebimento desta ação enquanto outra ação de controle 

concentrado que esta Suprema Corte eventualmente entenda cabível, cf. 
princípio da fungibilidade), para que: 

(i) seja concedida MEDIDA CAUTELAR MONOCRÁTICA, 
inaudita altera pars, ad referendum do Plenário, para que, com efeito 
vinculante e eficácia erga omnes e ex nunc, seja suspensa a vigência da Lei 

de Segurança Nacional – Lei n.º 7.170/1983, em razão da presença dos 
requisitos legais da fumaça do bom Direito e do perigo na demora, este pelos 

notórios casos de pedidos de instauração de inquéritos policiais e prisões, com potenciais 

ações penais, contra pessoas que se limitam a criticar, ainda que duramente, o Sr. Presidente 

da República, não obstante a decisão deva abranger quaisquer autoridades constituídas por 

eleição ou outros meios constitucionalmente admitidos, e aquela (fumaça do bom Direito) 

porque, consoante lição de Heleno Fragoso, referida lei tem inconteste caráter 

antidemocrático e autoritário imanentes à Lei de Segurança Nacional, afirmando que ela: 
(i) abandonou a concepção tradicional de crimes contra o Estado e a ordem política e social, 

substituindo-a por uma fórmula abrangente apta abarcar qualquer interesse elevado à 
categoria de interesse nacional por decisão política da Ditadura Militar; (ii) criminalização por 

tipos penais vagos/indeterminados, sem especificar precisamente as condutas consideradas 

criminosas, em violação ao princípio da legalidade penal estrita, em seu subprincípio da 

taxatividade (integrante do princípio de legalidade penal substantiva de que fala Ferrajoli); (iii) 

criminalização de manifestações de pensamento críticas ao Governo, mediante de definições 
extremamente perigosas que constituem o ponto mais sensível da lei, que considera a opsição 

política uma guerra psicológica adversa, que Fragoso bem define como uma “noção 
positivamente esdrúxula”; (iv) o intuito da Lei de Segurança Nacional foi atemorizar a classe 
trabalhadora, que entendeu a lei como uma forma de proteção dos interesses das classes 
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dominantes; (v) a doutrina da segurança nacional não se compatibiliza com a proteção de um 

Estado Democrático de Direito, que só pode criminalizar condutas proteger e assegurar um 
regime de liberdade, tendo em vista que referida lei “corresponde a um regime político que 
encerrou seu ciclo histórico”, sendo incompatível com um regime genuinamente democrático, 

que deve visar a “máxima ampliação possível da esfera de liberdade e de tolerância aos que se 
opõem ao sistema dominante”, na medida em que “Os antagonismos políticos e as pressões 
são naturais numa sociedade pluralista e democrática”;30 

(ii) sejam intimadas a Advocacia-Geral da União e a 

Procuradoria-Geral da República para que ofertem Pareceres, nos prazos 
legais; 

(iii) seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE 
PROCEDENTE a presente ação, confirmando-se a medida cautelar/liminar 
anteriormente deferida, ou, caso indeferida, para que, com efeito vinculante e 

eficácia erga omnes, para que seja declarada a não-recepção integral da Lei 
de Segurança Nacional – Lei n.º 7.170/1983 pela Constituição Federal 

de 1988, por violação aos preceitos fundamentais acima citados e supra 
densificados em sua incidência neste caso e fundamentos sintetizados no item 
“i”, supra, destes pedidos; 

(iii.1) determinando-se, ainda, a extinção imediata, por 
ausência de justa causa, de ações penais movidas com base na Lei de 

Segurança Nacional, sem que o pedido de instauração de inquérito policial, 
prisão cautelar ou denúncia penal tenha sido acompanhado não só de 
explicação de palavras/manifestações que se considere, em tese, contrárias a 

tipos penais, mas também explicando de que forma tais falas não seriam 
compatíveis com o direito fundamental de liberdade de expressão e crítica 

política, à luz dos conceitos de tipicidade e antijuridicidade material (cf. 
supra); 

(iii.2) atribua-se interpretação conforme a Constituição 

dos crimes contra a honra do Código Penal (artigos 138 a 142, parágrafo único, 
do Código Penal, para se reconhecer a incidência dos tipos penais respectivos 
apenas se atendidos os requisitos da tipicidade e antijuridicidade materiais (e 

não meramente formais) e apenas relativamente a condutas que caracterizem 
crimes contra as instituições democráticas e proteção de minorias e grupos 
vulneráveis (por exemplo, a menção às discriminações racial, de classe social 
e por motivação religiosa, cf. art. 22, II, da LSN); 

(iv) subsidiariamente, na longínqua hipótese de não ser 
declarada a não-recepção da Lei de Segurança Nacional – Lei n.º 7.170/1983, 
no que não se acredita e se aventa unicamente por força do princípio da 

eventualidade, REQUER-SE seja julgada parcialmente procedente a presente 
ação, mediante interpretação conforme a Constituição ou declaração de não-

recepção sem redução de texto, para que: 

(iv.1) se declare a não-recepção de todos os tipos penais 
que criminalizam condutas contra pessoas físicas eleitas ou constituídas de 

qualquer forma a cargos públicos (declaração de não-recepção com redução de 
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texto), mantendo-se apenas os tipos penais que instituem crimes contra as 

instituições democráticas e proteção de minorias e grupos vulneráveis 
(mediante interpretação conforme a Constituição ou declaração de não-
recepção sem redução de texto). Em outras palavras, requer-se 

subsidiariamente que, caso não declarada a não-recepção da Lei de Segurança 
Nacional, ao menos se declare a não-recepção da mesma relativamente aos 

tipos penais voltados à proteção das pessoas físicas que ocupam cargos 
políticos, por serem suficientemente protegidas pelos crimes contra a honra, 

de ameaça e incitação à violência previstos no Código Penal, o que desde já se 
requer nesta hipótese subsidiária, de sorte que seja limitada a vigência e o 
vigor da lei, em termos de sua recepção à nova ordem constitucional, apenas 

para a defesa pena de instituições democráticas e não de pessoas físicas que 
ocupam cargos públicos de instituições democráticas, declarando-se a não-

recepção: 

(iv.1.1) do art. 23, I, ao criminalizar a conduta de “incitar 
à subversão da ordem política ou social”, conceito intoleravelmente vago do 

qual não é possível ter a mínima ideia do que pode ser considerado como tal, 
até porque não é incomum encarar-se como subversão no sentido pejorativo 
do termo, como pretensão de “destruição”, a posição daqueles(as) que 
conclamam os(as) demais cidadãos e cidadãs a se unirem contra o Governo 

Federal, sendo um dispositivo com gravíssimo potencial de uso seletivo e 
discriminatório que não pode ser considerado compatível com o princípio da 

taxatividade penal e os direitos fundamentais à liberdade de expressão, à 
crítica e à não-discriminação; 

(iv.1.2) do arts. 26, caput, 27, 28 e 29 da LSN e do art. 

141, caput, incisos e parágrafo, na medida em que não há razão para se punir 
os crimes contra a honra, contra a integridade física, à saúde, à liberdade 

pessoal e à vida de autoridades públicas de forma mais dura do que a punição 
dos crimes contra a honra de cidadãs e cidadãos comuns, por não se justificar 
à luz dos princípios republicano e da igualdade que autoridades públicas 

tenham suas honras, integridades físicas, saúde, liberdade pessoal e vida 
tidas como “mais valiosas” que as honras das demais pessoas; cujos tipos 

penais do Código Penal também devem ser considerados suficientes para 
proteção das demais autoridades não havendo razão para a existência desta 
tipificação ainda mais específica na Lei de Segurança Nacional, inclusive pela 

ideologia autoritária e ditatorial que a inspirou (cf. supra). Sendo que a 
circunstância de ter sido um crime de motivação política pode se enquadrar 
como motivo torpe e influir na dosimetria da pena, a reforçar o 

descabimento dos crimes específicos aqui mencionados; 

(iv.1.3) atribua-se interpretação conforme a 

Constituição de todos crimes da Lei de Segurança Nacional e dos crimes 
contra a honra do Código Penal (artigos 138 a 142, parágrafo único, do Código 
Penal, para se reconhecer a incidência dos tipos penais respectivos apenas se 

atendidos os requisitos da tipicidade e antijuridicidade materiais (e não 
meramente formais) e apenas relativamente a condutas que caracterizem 

crimes contra as instituições democráticas e proteção de minorias e grupos 



 
 

Página 49 de 49 
 

vulneráveis (por exemplo, a menção às discriminações racial, de classe social 

e por motivação religiosa, cf. art. 22, II, da LSN); 

(iv.2) a Lei n.º 7.170/1983 seja declarada “constitucional” 
apenas se todos os seus tipos penais forem interpretados como incidindo 

apenas: (iv.2.1) “quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de 
Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83), ao qual se integram os do artigo 1º: a 
materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo 
de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a conduta esteja 
tipificada no artigo 12 da LSN, é preciso que se lhe agregue a motivação política” 
(cf., v.g., STF, RC 1468 segundo, Relator: ILMAR GALVÃO, Redator(a) do 
acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2000, 

PUBLIC 16-08-2002. Grifo nosso); (iv.2.2) quando não esteja incidente a 
excludente de ilicitude ou culpabilidade da tipicidade ou antijuridicidade 
material, para que não se considere criminalizado o exercício regular de direito 
de crítica política, mesmo que ele se enquadre no silogismo formal do tipo 
penal, por força do direito fundamental à liberdade de expressão e crítica, por 

ausentes os animus caluniandi e diffamandi vel injuriandi notoriamente exigidos pela 
jurisprudência para configuração de quaisquer ilícitos penais decorrentes de “crimes de 

opinião” dos crimes contra a honra do Código Penal, e especialmente ausentes os requisitos 

subjetivo e objetivo indispensáveis à incidência da Lei de Segurança Nacional, ante a própria 

natureza jurídica de um cargo político de Chefia de Governo e de Estado submete-lhe, 

ontologicamente, a ter o dever constitucional de tolerar um maior nível de críticas que pessoas 

não-públicas (como, por exemplo, no contexto político-social de um Presidente com 
declarações e políticas negacionistas e anticientíficas, que incentiva aglomerações e o 

desrespeito a normas sanitárias em geral destinadas à prevenção e disseminação de 

pandemia, algo, inclusive, bem apontado pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI 

6.341, quando disse que o fato de o Sr. Presidente ter a prerrogativa de mudar o Ministro da 

Saúde não lhe permite adotar políticas de efeitos genocidas, in verbis: “O Presidente da 
República dispõe de poderes inclusive para exonerar seu ministro da Saúde, mas ele não dispõe 
do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocida” (cf. Migalhas, 

15.04.2020). 

Termos em que,  

Pede e Espera Deferimento. 
De São Paulo para Brasília, 03 de abril de 2021. 

(assinado eletronicamente) 
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti 
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