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RESUMO

O objetivo da pesquisa é realizar a exploração de algumas das principais teorias da

interpretação  desenvolvidas  ao  longo  da  evolução  da  hermenêutica  jurídica  que

servirão de substrato para, em seguida,  realizar uma análise crítica do processo

legislativo referente ao projeto de lei que define os crimes de autoridade proposto na

Câmara  dos  Deputados  em 2016.  A importância  dessa  análise  ocorre  devido  à

polarização das opiniões acerca do projeto de lei em estudo. Tal polarização advém

do  fato  de  o  projeto  de  lei  criminalizar  condutas  relacionadas  à  atividade  de

magistrados, membros do Ministério Público e autoridades policiais, justamente em

um momento em que o Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal encontram-se

em  destaque  na  mídia  devido  à  Operação  Lava-Jato,  que  investiga  diversos

legisladores envolvidos no debate sobre o projeto de lei sobre abuso de autoridade.

Desta forma, o trabalho destaca os argumentos apresentados pelos defensores da

aprovação e da rejeição do projeto, analisa um caso concreto relacionado ao tema e,

por fim, verifica se há utilidade pública para uma legislação versando sobre esse

tema ou se a aprovação do projeto de lei serviria apenas para garantir os interesses

das pessoas no poder.

Palavras-chave: Abuso de autoridade. Hermenêutica. Teoria da interpretação. Teoria

da decisão. PLS 280/16. PLS 85/17. PL 7596/2017. Lei Cancellier.



ABSTRACT

The objective of the research is to explore some of the main theories of interpretation

developed along the evolution of legal hermeneutics that will serve as a substrate to,

then,  perform a  critical  analysis  of  the  legislative  process  regarding  the  bill  that

defines  crimes  of  authority  proposed  in  the  Chamber  of  Deputies  in  2016.  The

importance of this analysis occurs due to the polarization of opinions about the bill

under  study.  Such polarization  arises  from the  fact  that  the  bill  criminalizes  acts

related to the activity of judges, members of the Public Prosecutor's Office and police

authorities, in a time when the Judiciary, District Attorney Office and Federal Police

are prominent in the media due to Operation Lava-Jato, which investigates several

lawmakers involved in the debate over the abuse of authority bill. In this way, the

paper highlights the arguments put forward by proponents of approval and rejection

of the project, analyzes a concrete case related to the subject and, finally, verifies if

there is public utility for legislation on this subject or if the approval of the bill would

serve only to secure the interests of those in power.

Key words: Abuse of authority. Hermeneutics. Theory of interpretation. Theory of 

decision. PLS 280/16. PLS 85/17. PL 7596/2017. Cancellier law.
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1. INTRODUÇÃO

O  trabalho  é  composto  por  dois  momentos  intimamente  relacionados:  a

análise das teorias da interpretação e o estudo sobre o projeto de lei que define os

crimes de abuso de autoridade. 

O objetivo do trabalho é apresentar uma conclusão sobre a utilidade pública

da aprovação do projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade. Para

tanto,  o  trabalho  inicia-se  com  a  análise  de  três  teorias  da  interpretação  que

destacaram-se  em  diferentes  momentos  da  história:  a  escola  da  exegese,  a

interpretação segundo Kelsen e a abordagem tópico-problemática de Viehweg. 

Inicialmente,  há  uma  pesquisa  sobre  algumas  importantes  teorias

interpretativas.  Esse  estudo  tem  como  fundamento  garantir  o  substrato  teórico

necessário para a posterior análise do projeto de lei que define os crimes de abuso

de autoridade. A relação entre o estudo da hermenêutica e o projeto de lei deve-se

ao fato  de  que o  projeto  criminaliza  diversas condutas  relacionadas a  excessos

cometidos  pelo  intérprete  durante  a  atividade  interpretativa  e  refletidos  em  sua

decisão. O correto entendimento da atividade interpretativa, suas possibilidades e

limitações, permite um olhar mais crítico sobre o projeto de lei.

A segunda parte do trabalho trata da análise do projeto de lei que define os

crimes de abuso de autoridade. Para essa análise o recorte temporal adotado foi de

05 de julho de 2016 à 30 de outubro de 2017. É importante explicitar o termo inicial e

final de pesquisa por dois motivos. 

O primeiro motivo diz respeito ao termo inicial, já que neste trabalho não são

analisados as leis e projetos de lei que dispõem sobre abuso de autoridade antes de

2016, desta forma não há uma análise profunda da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro

de 1965, ou projetos de lei que modificam o diploma citado como o Projeto de Lei

6.361 de 2009.

O segundo motivo deve-se ao fato de o projeto de lei analisado, por ocasião

do  encerramento  deste  trabalho,  ainda  estar  em  tramitação  na  Câmara  dos

Deputados,  com  sua  aprovação  ainda  dependendo  de  fatores  políticos.  Cabe

ressaltar que, independente da aprovação ou não do projeto, a importância histórica

do tema já  é  garantida  pelo  debate  acerca  da definição de responsabilidades e

limitações dos agentes públicos em um momento tão crítico da vida nacional.  A

participação da sociedade civil,  do Judiciário, do Ministério Público e de diversos
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representantes dos mais variados grupos políticos no debate sobre quais limites

devem ser impostos às autoridades públicas já é suficiente para revestir o tema de

grande importância. 

Apesar de serem dois momentos do trabalho intimamente interligados, são

objetos  de estudo essencialmente  diferentes.  O estudo da hermenêutica  jurídica

deu-se basicamente através da análise da doutrina sobre o tema. Analisou-se a

visão do filósofo sobre a interpretação e em seguida buscou-se a análise crítica

sobre o trabalho do jurista.

Já a pesquisa sobre o projeto de lei foi feita com base no processo legislativo

que  ocorreu  dentro  do  recorte  temporal  adotado.  Foram analisados  os  diversos

documentos juntados ao processo: desde cartas e ofícios enviados por autoridades

e cidadãos até os relatórios legislativos elaborados ao longo do debate. Essa análise

permite enxergar com clareza os pontos de vista e entender melhor a intenção tanto

daqueles que apoiam o projeto quanto dos que são contra. 

Ao  fim  do  estudo  do  projeto  de  lei  é  feita  a  análise  de  um  dispositivo

específico  do  diploma legislativo  a  fim de  abordar  a  problemática  envolvendo  a

atividade  interpretativa,  a  finalidade  e  as  limitações  do  projeto.  Segue-se  uma

conclusão com base nas teorias apresentadas e análises feitas.

2. HERMENÊUTICA JURÍDICA

Trata-se  do  primeiro  momento  de  reflexão  do  trabalho,  em  que  serão

analisadas  três  teorias  da  interpretação  dotadas  de  grande  valor  histórico  na

evolução do pensamento jurídico. Será feita um estudo sobre a escola da exegese,

seguido da análise da teoria da interpretação de Kelsen e por fim a pesquisa sobre a

abordagem problemática de Viehweg e o enfoque no retorno da tópica.

2.1. ESCOLA DA EXEGESE

A  escola  da  exegese,  também  chamada  de  positivismo  exegético  ou

positivismo legalista,  é  o  momento  do  estudo  da  interpretação  das  normas  que

consagra  a  aplicação do direito  pelo  juiz  através  de  uma interpretação lógica  e

mecânica  da  lei.  Traduz-se  comumente  como a  fase  da  Teoria  da  Decisão  que

considerava o juiz como “boca da lei”. Segundo Streck (2011, p.32), conforme tal
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escola  de  pensamento  “a  simples  determinação rigorosa da conexão lógica  dos

signos que compõem a 'obra sagrada' (Código) seria o suficiente para resolver o

problema da interpretação do direito”.

2.1.1. Histórico da escola da exegese: o Código Napoleônico

Para  entender  a  escola  da  exegese  é  fundamental  analisar  o  contexto

histórico na qual se desenvolveu. Seu surgimento ocorre na França, no início do

século  XIX,  período  pelo  qual  o  Estado  Francês  passava  por  intensa  revolução

política e social. Sua base é o Código de Napoleão, que entrou em vigor na França

em 1804. Para Bobbio (1995, p. 63) “são duas as codificações que tiveram uma

influência fundamental no desenvolvimento de nossa cultura jurídica: a justiniana e a

napoleônica”. Todavia, considerando essas duas codificações, Bobbio (1995,p. 64)

considera  que  “somente  com  a  legislação  napoleônica  temos  um  código

propriamente  dito,  tal  qual  entendemos  hoje,  isto  é,  um  corpo  de  normas

sistematicamente organizadas e expressamente elaboradas.”.

Apesar de o projeto do Código Civil que veio a ser conhecido como Código

Napoleônico ter sido aprovado e entrado em vigor em 1804, a ideia de unificar o

direito de forma a ter uma lei válida em todo território nacional francês remonta a

1789,  no  início  da  Revolução  Francesa.  Isto  deu-se  pois,  como  leciona  Bobbio

(1995,p. 65), a França “era dividida em duas partes: a setentrional, onde estavam

vigentes os costumes locais (droit coutumier), e a meridional, onde vigorava o direito

comum  romano  (droit  écrit)”  e  a  filosofia  jurídica  da  época  considerava  que  a

multiplicidade  e  complicação  do  direito  deveria  ser  substituída  pela  unicidade  e

simplicidade. A cada nova Constituição que entrava em vigor durante a Revolução, o

princípio  da  codificação  era  novamente  expresso,  reforçando  a  ideia  de  que  a

codificação deveria ser simples e unitária. 

Ao longo da revolução vários projetos de código civil contendo esses ideais

de unicidade foram propostos, com destaque inicial para os três projetos com viés

jusnaturalista de Cambacérès. Desses três projetos, o terceiro foi o que “teve uma

maior importância histórica, visto que foi o único dos três projetos apresentados por

Cambacérès que exerceu uma certa influência na elaboração do projeto definitivo do

Código Civil” segundo Bobbio (1995, p.71). Isto porque houve uma maior elaboração

técnico-jurídica  ao  mesmo  tempo  em  que  seu  autor  deixou  de  lado  princípios



11

jusnaturalistas que não se coadunavam com a filosofia  jurídica predominante na

época.

O  Código  Civil  que  foi  aprovado  decorreu  de  comissão  instalada  por

Napoleão em 1800. A divisão do país em uma região onde era aplicada o direito

consuetudinário e outra onde era aplicada o direito comum romano teve influência

na escolha dos legisladores responsáveis por sua elaboração, segundo Neto (2013,

p.66):

Não muito tempo após ter chegado ao poder, Napoleão nomeou uma
comissão composta de apenas quatro pessoas: dois eram oriundos
do sul da França (pays de droit écrit) – Portalis e Maleville – e dois
eram  provenientes  do  norte  francês  (pays  de  droit  coutumier)  –
Tronchet e Bigot de Préameneu. Ou seja, foram reunidos, na mesma
Comissão redatora, dois especialistas em direito romano e dois em
direito consuetudinário. 

De  acordo  com  Bobbio  (1995,  p.  72),  os  vários  títulos  do  Código  foram

promulgados separadamente, a medida em que eram aprovados, em todos eles era

comum o abandono  do  jusnaturalismo e  a  adoção  do  direito  comum tradicional

francês. Em 1804, finalmente esses títulos são agrupados formando o  Code Civil

des Français que posteriormente veio a ser renomeado como Code Napoléon.

Além  de  analisar  o  pensamento  daqueles  que  elaboraram  o  Código  de

Napoleão,  para  entender  o  papel  deste  código  dentro  do  estudo  da  Teoria  da

Decisão  e,  mais  especificamente,  da  escola  da  Exegese,  é  necessário  também

verificar as posições dos intérpretes e aplicadores da lei. Isto porque, de acordo com

Bobbio (1995, p. 73), “se o Código de Napoleão foi considerado o início absoluto de

uma nova tradição jurídica, que sepulta completamente a precedente, isto foi devido

aos primeiros intérpretes e não aos redatores do próprio Código”.

O cerne dessa divergência entre o que foi idealizado pelo legislador e o que

era compreendido pelo juiz é o artigo 4º do Código. Tal artigo estabelece que: “o juiz

que se recusar a julgar sob o pretexto do silêncio, da obscuridade ou da insuficiência

da lei, poderá ser processado como culpável de justiça denegada”(BOBBIO,1995, p.

74).

Nos ensinamentos de Bobbio (1995, p. 74) há duas soluções para o caso de

silêncio ou insuficiência da lei: a auto-integração e a hetero-integração. Segundo o

autor,  o  legislador  à  época  tinha  como  intenção  que  o  artigo  fundamentasse  a
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hetero-integração, ou seja,  que o juiz procurasse a regra ausente no exterior do

ordenamento jurídico, através de um juízo pessoal de equidade que resultaria na

livre criação do direito pelo magistrado. 

Todavia  os  primeiros  intérpretes  do  artigo  4º  do  Código  Napoleônico

entenderam tal  mandamento  como uma opção  pela  auto-integração,  com o  juiz

tendo que preencher possíveis lacunas mediante respostas encontradas dentro do

próprio ordenamento jurídico. Essa divergência entre a vontade do legislador e a

aplicação  prática  da  lei  decorre  da  exclusão  do  artigo  9º  que  expressamente

determinava que em matérias de Direito Civil deveria ser utilizada a equidade em

caso de falta de leis. Ora, neste artigo o próprio legislador afirmava a inexistência de

uma  completitude  do  ordenamento  jurídico,  tornando  incompatível  com  a  lei  a

aplicação de um método de integração que considera o ordenamento como detentor

de todas as respostas.

A questão é bem explicitada por Bobbio (1995, p. 77):

Os  redatores  do  Código  de  Napoleão  quiseram  eliminar  este
inconveniente, ditando o art.4º, que impunha ao juiz decidir em cada
caso, e o art. 9º, que indicava os critérios com base nos quais decidir
no silêncio ou, de qualquer maneira, na incerteza da lei. Eliminado o
segundo  artigo,  o  primeiro  –  considerado  isoladamente  e
prescindindo  dos  motivos  históricos  que  o  haviam  sugerido  –  é
compreendido  pelos  primeiros  intérpretes  do  Código  de  modo
completamente diverso; isto é, é interpretado, assim, no sentido de
que se deveria sempre deduzir da própria lei a norma para resolver
quaisquer controvérsias.

2.1.2. Principais caracteres do pensamento exegético

Após a análise desse histórico, é possível entender que o artigo 4º do Código

Napoleônico foi a base legal para o desenvolvimento da escola da exegese. Além

dessa, Bobbio (1995, p. 78) aponta outras cinco causas para o desenvolvimento do

pensamento  da  escola  da  exegese.  A primeira  delas  é  que a  existência  de  um

código  acaba  fazendo  com  que  o  juiz  passe  a  decidir  qualquer  questão  ou

controvérsia  sempre  com base  no  que  está  contido  no  código  já  que  este  é  o

caminho  mais  rápido  e  simples.  O  código  acaba  sendo  uma  fonte  preferível  a

qualquer outra como o costume e a jurisprudência. 

A segunda razão é o princípio da autoridade, o juiz ao aplicar as disposições
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contidas  no  código  tem  a  certeza  que  estará  fazendo  cumprir  a  vontade  do

legislador, diferente do que ocorreria caso utilizasse outras fontes como costumes ou

jurisprudência. 

Terceira razão apontada é a separação dos poderes, estando aí inserida a

visão de que para essa corrente filosófica o juiz seria boca da lei, já que não pode

criar o direito pois assim invadiria a competência do Poder Legislativo. 

O quarto motivo que levou ao desenvolvimento da escola da exegese foi a

aplicação do princípio da certeza do direito, já que ao extrair todas as respostas de

um único corpo de lei maior seria a previsibilidade das decisões e segurança dos

cidadãos. 

O último motivo apontado foi a pressão exercida pelos detentores do poder

político, que tinham como objetivo que fosse ensinado somente o direito positivo nos

estabelecimentos de ensino superiores voltadas para o Direito, sendo promovido o

gradual abandono do jusnaturalismo e das teorias gerais. Tudo isto em busca de

legitimar o governo autoritário de Napoleão, que via no jusnaturalismo um entrave à

manutenção de seu status quo. 

Encerrando  a  análise  da  escola  da  exegese  é  necessário  analisar  seus

caracteres  mais  importantes,  através  do discurso  de seus  principais  pensadores

como  Charles  Aubry  e  Jean  Demolombe.  A  primeira  característica  é  a

desvalorização do direito natural. Apesar de não ser negado completamente, ele é

relegado a segundo plano, como Bobbio (1995, p.85) aponta “o mote de Aubry era: '

toda a lei… nada a não ser a lei'” e também “a opinião de Demolombe, segundo a

qual, embora existindo o direito natural distinto do positivo, ele é irrelevante para o

jurista enquanto não for incorporado à lei”. 

Demolombe efetua,  pois,  uma inversão tipicamente  positivista  das
relações entre direito natural e direito positivo. Em lugar de mensurar
a  validade  do  direito  positivo  com  base  na  conformidade  com  o
direito natural, afirma que este último é tanto mais relevante quanto
seja consagrado pelo primeiro. (BOBBIO, 1995, p. 85)

Seguindo da análise das características ressaltadas por Bobbio, destaca-se a

onipotência do legislador. Tal princípio exclui do universo de normas jurídicas não só

aquelas  que  não  são  produzidas  pelo  Estado,  mas  também  aquelas  que  não

decorrem diretamente da lei, como o direito consuetudinário, judiciário e científico.

Decorrência  natural  desse  entendimento  de  onipotência  do  legislador,  a
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interpretação  para  a  escola  da  exegese  deve  ser  feita  no  sentido  de  atingir  a

vontade do legislador. Salutar é a explicação de Bobbio(1995, p. 87) para entender

os possíveis conceitos de “vontade do legislador”:

Distingue-se  a  vontade  do  legislador  em  vontade  real  e  vontade
presumida: busca-se a vontade real do legislador no caso em que a
lei disciplina efetivamente uma dada relação, mas tal disciplinamento
não  fica  claro  a  partir  do  texto  da lei  (então  se  busca,  mediante
investigações de caráter essencialmente histórico, o que o autor da
lei  pretendia  efetivamente  dizer);  busca-se,  em  contrapartida,  a
vontade presumida do legislador [...]  quando o legislador se omitiu
em regular uma dada relação.

A análise de Lima (2008, p. 111) também ajuda a esclarecer a importância

dada ao texto legal, a ideia de plenitude da lei e sua influência na interpretação das

normas:

A interpretação tem como objetivo investigar a vontade do legislador
(voluntas legislatoris), tendo em vista ser este o autor da lei. Dessa
forma, o intérprete desenvolve a sua atividade totalmente circunscrito
ao texto da lei, não lhe sendo dado ir além dele. Realiza apenas um
trabalho de exegese,  a partir  do  pressuposto de que a lei  escrita
contém todo o  direito.  É um sistema hermético,  que pressupõe a
plenitude e perfeição da lei escrita.

Por fim, característica marcante da escola da exegese é o apego ao texto da

lei,  nada  mais  justo  que  uma  filosofia  que  defende  a  interpretação  puramente

sistemática do código e rechace qualquer interferência externa ao código dedique-se

a  buscar  no  texto  da  lei  a  resposta  para  as  mais  diversas  controvérsias.

Seganfreddo  (1981,  p.  55)  analisa  tal  característica  através  de  uma perspectiva

histórica:

Os  juristas  do  século  XVIII  já  negavam  aos  juízes  o  poder  de
interpretarem a lei, a fim de evitar o arbítrio dos magistrados, devido
à organização política,  estruturada sob o absolutismo monárquico,
sem a divisão de poderes. Com a Revolução Francesa, o princípio da
divisão dos poderes foi consagrado. O Poder Legislativo passou a
ser o único constitucionalmente capacitado a fazer leis. Desse modo,
para  os  adeptos  da  Escola  da  Exegese,  a  lei  só  poderia  ser
interpretada através de seus textos, segundo a vontade do legislador.
Se o  Poder  Judiciário  modificasse a vontade do legislador  estaria
exorbitando  seu  poder  e  entrando  na  área  de  competência  do
Legislativo. 
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2.1.3. Interpretação segundo a escola da exegese

Encerrando o estudo da escola da exegese e sua aplicação, deve ser feita

uma análise de como o intérprete da lei deve atuar, a luz do positivismo exegético,

para solucionar as questões diante dele apresentadas. O estudo de Lima (2008, p.

112) é cristalino ao explicar como funciona a interpretação na escola da exegese:

O  primeiro  passo  do  intérprete  deve  ser  a  análise  da  norma
interpretanda  quanto  ao  seu  sentido  literal  ou  gramatical.  Isso se
deve à concepção de que a lei  é  uma declaração de vontade do
legislador  e,  portanto,  deve  esta  ser  reproduzida  com  exatidão  e
fidelidade. Se o texto é claro, não havendo dúvida quanto à intenção
do legislador, deve-se aplicá-lo nos seus próprios termos. 

As  maiores  questões  interpretativas  são  justamente  aquelas  em  que  há

obscuridade, silêncio ou aparente lacuna na lei. Em tais casos, os pensadores da

escola da exegese defendiam a utilização de métodos como o lógico, sistemático e

histórico a fim de revelar a vontade do legislador. O método lógico, segundo Ferraz

Junior (2003, p.287), “trata-se de um instrumento técnico, inicialmente a serviço da

identificação de inconsistências”. Como exemplos de regras de interpretação lógica

citadas  pelo  autor  temos  “fórmulas  quase-lógicas  como  ‘o  legislador  nunca  é

redundante’, ‘se duas expressões estão usadas em sentidos diversos, é porque uma

deve  disciplinar  a  generalidade,  outra  abre  uma  exceção’'”.  Percebe-se  que  o

método lógico não foge do princípio da escola da exegese de apenas recorrer a

elementos constantes na própria lei para solucionar questões interpretativas.

A interpretação sistemática é aquela que analisa a norma em questão tendo

como referência o ordenamento na qual está inserida. A análise da norma não é feita

isoladamente, mas sim mediante a comparação com a vontade do legislador que é

possível extrair de outras opções que o legislador fez ao elaborar as demais normas

integrantes do sistema. Nesse sistema, de acordo com Ferraz Junior (2003, p.289),

a “mais importante recomendação, nesse caso, é de que, em tese, qualquer preceito

isolado deve ser interpretado em harmonia com os princípios gerais do sistema, para

que se preserve a coerência do todo”.

Diferente das interpretações mencionadas, o método histórico afasta-se da

análise  puramente  semântica  da  norma,  todavia  sem  afrontar  os  preceitos
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exegéticos, já que é o último recurso para desvendar a vontade do legislador. É fácil

perceber a importância da interpretação histórica para revelar a voluntas legislatoris

ao analisarmos as palavras de Maximiliano (2011, p.113):

Com  esse  intuito  o  juiz  lança  uma  ponte  entre  as  obscuras
disposições  do  presente  e  os  preceitos  correspondentes  e  talvez
claros  do  Direito  anterior.  Inquire  quais  as  ideias  dominantes,  os
princípios  diretores,  o  estado  do  Direito,  os  usos  e  costumes  em
voga, enfim o espírito jurídico reinante a época em que foi  feita a
norma. O legislador e um filho do seu tempo; fala a linguagem do seu
século, e assim deve ser encarado e compreendido.

Ainda sobre a interpretação histórica na escola da exegese, é interessante a

análise da divisão doutrinária feita por Iara Menezes(2008, p.115). Para a autora a

interpretação histórica divide-se em dois momentos: a utilização de meios auxiliares

diretos  e  indiretos.  Na  utilização  de  meios  diretos,  segundo  a  autora,  “deve  a

investigação  recair  sobre  os  trabalhos  legislativos  preparatórios,  a  exposição  de

motivos, as discussões parlamentares, a tradição histórica e o costume”. Já no uso

dos meios auxiliares indiretos que reside uma importante questão: o uso pelo juiz de

fatores de decisão como a  equidade e princípios gerais de direito pela via indireta.

A equidade, não considerada em si mesma e como fonte imediata de
interpretação,  mas  com  a  finalidade  de  fornecer  ao  intérprete  as
razões de equidade e justiça que moveram os autores da lei. Trata-
se  tão-somente  de  presumir  qual  foi  a  vontade  desses  autores,
pressupondo-se  que  a  mesma tenha  sido  no  sentido  que  melhor
satisfaça a todos os interesses em questão.(MENEZES, 2008, p.116)

2.2. HANS KELSEN

Seguindo  no  estudo  da  hermenêutica  jurídica  e  a  Teoria  da  Decisão  é

fundamental analisar os estudos de Hans Kelsen e sua contribuição para a filosofia

jurídica. Sua principal obra - a Teoria Pura do Direito - possui um capítulo que trata

exclusivamente da interpretação da norma, tema central desta pesquisa. 

Apesar da análise do presente trabalho ter como objetivo principal o estudo

da visão de Kelsen sobre a interpretação da norma pelo juiz, deve-se salientar que o

referido autor possui uma produção acadêmica que abarca os mais diversos temas

do Direito,  “tais  como justiça,  assunto abordado nas obras O que é  justiça e O

problema da justiça; o fenômeno democrático, que é tratado em A democracia; teoria
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do Direito e do Estado, que é objeto das obras Teoria geral do Direito e do Estado e

Teoria pura do direito.”(LIMA, 2010, p. 1)

2.2.1. Biografia de Kelsen e contexto histórico

Com a finalidade de entender como Hans Kelsen chegou à sua teoria sobre

interpretação, é interessante situar o filósofo no tempo e compreender um pouco

como transcorreu sua vida acadêmica.

Hans Kelsen nasceu em Praga, em 11 de outubro de 1881, cidade que à

época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Em 1884, mudou-se junto com sua

família  para  Viena,  iniciando  a  faculdade  de  Direito  em 1900,  na  Faculdade  de

Direito de Viena. No ano de 1911, Kelsen começa a lecionar na Faculdade onde

formou-se.  Contribuiu  para  a  elaboração  da  Constituição  da  Áustria  em  1918,

fazendo  com  que  a  Carta  Magna  contivesse  uma  disposição  sobre  a  Corte

Constitucional,  órgão  responsável  pelo  controle  de  constitucionalidade,  do  qual

sempre foi defensor. Entre 1919 e 1930, Kelsen leciona na Universidade de Viena, e

entre 1930 e 1933, na Universidade de Colonia.(LIMA,2010)

Em 1930, em virtude do fato de Kelsen ser judeu, o governo nazista começa a

influenciar sua trajetória, determinando sua mudança para Praga e culminando, em

1940, com sua ida para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi professor nas

universidades de Harvard e Berkeley. (LIMA,2010)

Kelsen faleceu em outubro de 1973, com 92 anos, e de acordo com Ferraz

Junior (apud COELHO, 2001, p. XII) foi “jurista de extraordinário valor, dele pode-se

dizer que foi um divisor de águas para toda a teoria jurídica contemporânea”. Ainda

comentando sobre a obra de Kelsen, Ferraz Junior (apud COELHO, 2001, p. XII)

ressalta que: “Kelsen publicou um considerável número de trabalhos que, incluindo

traduções e reimpressões, alcança mais de 620 títulos. Por outro lado, os textos que

versaram especificamente sobre sua obra superam a cifra dos 1200.”

Apesar do grande número de obras publicadas, o estudo mais influente de

Kelsen é, sem dúvida, a Teoria Pura do Direito, publicada em 1934. Tal obra tratava

essencialmente  sobre  métodos  da  teoria  jurídica,  e  foi  motivada  pelo  debate

metodológico que tomava conta do cenário jurídico no final do século XIX e início do

século  XX.  Nesta  época  existiam  diversas  correntes  doutrinárias  de  positivismo

jurídico, além de teóricos que defendiam a livre interpretação do direito,  gerando
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teorias que iam desde a mistura do direito com outras ciências como a sociologia e

psicologia,  até  a  volta  aos  princípios  do  direito  natural.  Kelsen  buscou  conferir

autonomia  científica  ao  direito  com  métodos  próprios.  (FERRAZ  JUNIOR  apud

COELHO, 2001)

Sobre a posição de Kelsen ante o debate jurídico da época, Lênio (2011, p.33) ensina

que:

Seu  principal  objetivo  era  reforçar  o  método  analítico  proposto  pelos
conceitualistas de modo a responder ao crescente desfalecimento do rigor
jurídico que estava sendo propagado pelo crescimento da Jurisprudência dos
Interesses e da Escola do Direito Livre – que favoreciam, sobremedida, o
aparecimento  de  argumentos  psicológicos,  políticos  e  ideológicos  na
interpretação do direito.

2.2.2. O capítulo VIII da Teoria Pura do Direito: a interpretação

No  início  de  seu  capítulo  que  trata  da  interpretação,  Kelsen  diferencia  a

interpretação autêntica da não autêntica. Segundo Kelsen (1998, p. 245) há duas

modalidades de interpretação da norma: “a interpretação do Direito pelo órgão que o

aplica, e a interpretação do Direito que não é realizada por um órgão jurídico mas

por uma pessoa privada e, especialmente, pela ciência jurídica.”

Seguindo em sua explanação,  Kelsen analisa a indeterminação no ato de

aplicação  do Direito,  sendo neste  momento  que  apresenta  o  conceito  que  mais

claramente representa sua visão sobre a interpretação normativa: a ideia de decisão

dentro de uma moldura. Kelsen (1998, p. 246) explica que isto ocorre pois a norma

do escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os aspectos)

o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior ora

menor, de livre apreciação[...]”.

A  indeterminação,  segundo  o  filósofo,  sempre  vai  existir.  O  grau  de

indeterminação pode  variar  de  acordo com a  maior  ou  menor  especificidade do

comando legal.  Dessa forma o ato jurídico sempre será composto de uma parte

determinada e outra  indeterminada.  Esta  parte  indeterminada pode ocorrer  tanto

devido a uma opção do criador do Direito quanto como decorrência não intencional

da aplicação do Direito.

O conceito de indeterminação intencional do ato de aplicação do Direito é

essencial para análise que será feita mais adianta nesta pesquisa. Isso porque para
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Kelsen  (1998,  p.  246),  a  “fixação  de  uma  norma  simplesmente  geral  opera-se

sempre  –  em  correspondência  com  a  natureza  desta  norma  geral  –  sob  o

pressuposto  de que a norma individual  que resulta  da sua aplicação continua o

processo de determinação”. Ora, da análise desse conceito é possível perceber que

na visão de Kelsen parte dessa indeterminação é opção de quem produz a norma, é

inerente a norma e terá como consequência necessária o processo de determinação

a  ser  realizado  por  quem continuará  a  interpretação  da  norma,  o  legislador  ao

estabelecer  norma  especial  delimitando  a  geral  ou  o  juiz  na  interpretação  e

aplicação da lei.

Quanto a indeterminação não intencional, Kelsen limita-se a citar exemplos

de situações que geram essa indeterminação. São eles: a plurissignificações dos

vocábulos, a discrepância entre a expressão verbal da norma e a possível vontade

do  legislador  e  a  aparente  contradição  entre  duas  normas  que  deveriam  valer

simultaneamente.

O conceito de moldura é consequência da indeterminação sempre presente

na aplicação do Direito. Dessa forma, a interpretação para Kelsen (1998, p. 247)

“somente pode ser a fixação da moldura”. Contrapõe-se ao conceito de interpretação

proposto por Kelsen o conceito da teoria usual. Kelsen explica que, segundo a teoria

usual, a interpretação é composta exclusivamente por um ato de conhecimento que

seria apto a revelar uma única solução correta à luz do Direito positivo.

A utilização de métodos de interpretação elaborados pelos filósofos do Direito

não é,  para Kelsen,  instrumento  hábil  a  revelar  qual  das várias significações da

norma é a correta ou justa. A contradição entre duas normas da mesma lei exclui a

possibilidade  de  justificar  juridicamente  uma  e  excluir  a  outra,  já  que  ambas

encontram-se no mesmo plano. A ponderação dos interesses também não é capaz

de resolver o problema, já que “não fornece a medida ou critério objetivo segundo o

qual os interesses contrapostos possam ser entre si comparados e de acordo com o

qual possam ser dirimidos os conflitos de interesses[…]”(KELSEN, 1998, p. 248).

Na linha de pensamento de Kelsen, a interpretação realizada pelos juízes e

legisladores é uma combinação entre um ato de conhecimento e um ato de vontade.

Tal  conceito  que  forma  a  teoria  da  moldura  elaborada  por  Kelsen.  O  ato  de

conhecimento baseado no Direito Positivo por parte do intérprete é responsável por

estabelecer  os  limites,  a  moldura.  Já o  ato de  vontade é aquele em que o  juiz

realizará o preenchimento da moldura. Vale ressaltar que essa teoria vale não só
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para o juiz, mas também para o legislador. O juiz deve extrair a moldura da sentença

com base na lei, enquanto o legislador extrai a moldura da lei que elaborará com

base  nas  leis  hierarquicamente  superiores.  O  cerne  da  contribuição  de  Kelsen

(1998, p.249) para a Teoria da Decisão é que:

Na  aplicação  do  Direito  por  um  órgão  jurídico,  a  interpretação
cognoscitiva (obtida por uma operação de conhecimento) do Direito a
aplicar combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador
do  Direito  efetua  uma  escolha  entre  as  possibilidades  reveladas
através daquela mesma interpretação cognoscitiva. 

Neste ponto de sua teoria, para Streck (2011, p. 33) “Kelsen 'se rende' aos

seus adversários: a interpretação do direito é eivada de subjetivismos provenientes

de uma razão prática solipsista”. A visão de Kelsen sobre a interpretação, junto com

a  metáfora  da  moldura  da  norma,  acaba  por  gerar  a  ideia  de  decisionismo  e

discricionariedade  do  intérprete,  ampliando  os  problemas  semânticos  da

interpretação. (STRECK, 2011)

A teoria de Kelsen sobre a interpretação possui a superação do positivismo

exegético como ponto em comum com outras teorias como o positivismo moderado

de Hart, a escola do direito livre e a jurisprudência dos interesses. Tal superação

ocorre devido à presença de um elemento característico, presente em todas essas

teorias:  a  presença  de  uma  lacuna  na  decisão  do  juiz  que  não  consegue  ser

preenchida  apenas  por  um  ato  de  conhecimento  e  razão  do  intérprete,  sendo

preenchida  mediante  a  utilização  da  vontade  discricionária  do  intérprete.  É  com

lastro nesse pensamento que, atualmente no Brasil, justificam-se ativismos judiciais

para implementar direitos fundamentais. (STRECK, 2011)

Ainda no tocante à produção do direito e sua relação com a moldura, nos

ensina Coelho (2001, p. 60) que, para Kelsen, a decisão judicial: 

Como se cuida de ato de vontade, o órgão aplicador do direito pode
atribuir  à  norma  até  mesmo  um  sentido  não  compreendido  na
moldura delineada pela ciência jurídica; pode com efeito, interpretar a
norma de modo absolutamente rejeitado pelos cientistas do direito. A
interpretação autêntica não está limitada pela cognoscitiva.

“Em Kelsen, há uma cisão entre direito e ciência do direito que irá determinar,

de  maneira  crucial,  seu  conceito  de  interpretação”  (STRECK,  2011,  p.  33).  A

diferença  fundamental  para  Kelsen  entre  a  interpretação  realizada  pela  ciência
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jurídica e a interpretação realizada pelos tribunais e órgãos legislativos é que apenas

esta última cria Direito. Isto ocorre pois a ciência jurídica realiza apenas um ato de

conhecimento,  ou  seja,  ela  estabelece  os  possíveis  significados  da  norma,  ela

apenas delimita a moldura. Falta-lhe o ato volitivo capaz de preencher essa moldura.

Kelsen  escolhe  fazer  ciência  apenas  na  ordem  das  proposições
jurídicas (ciência), deixando de lado o espaço da 'realização concreta
do direito'[...]Kelsen, portanto, privilegiou, em seus esforços teóricos,
as  dimensões  semânticas  e  sintáticas  dos  enunciados  jurídicos,
deixando  a  pragmática  para  um  segundo  plano:  o  da
discricionariedade do intérprete. (STRECK, 2011, p.34)

É neste ponto que reside a principal crítica de Streck (2011, p. 34) à teoria da

interpretação de Kelsen,  pois “Kelsen já havia superado o positivismo exegético,

mas abandonou o principal problema do direito: a interpretação concreta, no nível da

aplicação.” Para Kelsen, não é dever do cientista do direito encontrar o significado

correto  ou  justo  para  determinada  norma.  “O  pensamento  kelseniano  nega

decididamente  a  natureza científica  de enunciados afirmativos  de um verdadeiro

significado  da  norma  jurídica,  em  detrimento  de  outro  ou  outros  também

possíveis”(COELHO, 2001, p. 60-61).

2.2.3. Kelsen e a discricionariedade

“A produção do ato jurídico dentro da moldura da norma jurídica aplicanda é

livre, isto é, realiza-se segundo a livre apreciação do órgão chamado a produzir o

ato.”(KELSEN, 1998, p. 249)

Percebe-se  que  Kelsen,  em  seu  capítulo  VIII  da  Teoria  Pura  do  Direito,

declara  não  haver  nenhum método  que  garanta  a  justeza  ou  correção  de  uma

interpretação  autêntica  tendo  em  vista  que  esta  sempre  possuirá  uma  parte

determinada por um ato de vontade. A partir  dessa construção filosófica surge o

risco da arbitrariedade, é o que explica Streck(2011, p. 39):

A “vontade” e o “conhecimento” do intérprete não constituem salvo-
conduto  para  a  atribuição  arbitrária  de  sentidos[...]Isso  porque  é
preciso  compreender  a  discricionariedade  como  sendo  o  poder
arbitrário “delegado” em favor do juiz para “preencher” os espaços da
“zona de penumbra” do modelo de regras[…] A “zona de incerteza”
(ou as especificidades em que ocorrem os “casos difíceis”) pode ser
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fruto  de  uma  construção  ideológica  desse  mesmo  juiz,  que,  ad
libitum,  aumenta  o  espaço  de incerteza e,  em consequência,  seu
espaço de discricionariedade.

A partir  deste  ponto  é  possível  compreender  a  discussão  que  envolve  o

quanto de liberdade possui  o juiz para decidir  dentro da legislação instituída. Ao

abordar essa questão Streck compara (2011, p.40) as noções de discricionariedade

administrativa  e  judicial,  dizendo  que  nesta  o  “julgador  efetivamente  cria  uma

regulação  para  o  caso  que,  antes  de sua decisão,  não encontrava  respaldo no

direito da comunidade política”. Ora, é exatamente isso que Kelsen (1998, p. 250)

define em sua obra: “Através de uma interpretação autêntica deste tipo pode criar-se

Direito […] no caso em que é produzida uma norma jurídica individual através de um

órgão aplicador do Direito”.

A discricionariedade judicial acaba servindo como uma brecha desenvolvida

para atuar como meio de legitimação da arbitrariedade do juiz. A força normativa da

constituição  começa  a  ser  fragilizada  pela  interpretação  do  texto  na  direção  do

protagonismo judicial.  Esse ativismo judicial  é conduzida através da utilização de

uma linha de interpretação pragmática, que enxerga o direito como essencialmente

indeterminado, reaproximando-se com o ideal de elevado grau de discricionariedade

na interpretação do direito.(STRECK, 2011)

Em oposição a indeterminação excessiva das correntes decisionistas, Streck

(2011, p. 45) apresenta a Constituição como elemento garantidor da autonomia do

direito  e  limitador  da  interpretação.  Aponta  a  discricionariedade  do  positivismo

kelseniano e do pragmatismo como um instituto que gera a redução desses limites,

acabando  por  diminuir  a  força  da  Constituição.  Há  um  conflito  entre  a

determinabilidade  defendida  pela  autonomia  do  direito  e  indeterminabilidade  do

deciosinismo de Kelsen e das interpretações pragmáticas.

A principal crítica de Streck sobre a interpretação como defendida por Kelsen,

é que este último doutrinador apenas aceita a fatalidade do modelo da moldura de

interpretação,  não abordando as  questões práticas  que a adoção desse modelo

interpretativo  traz.  São  questões  como  a  confusão  entre  conceitos  como

discricionariedade  e  arbitrariedade,  crescente  ativismo  judicial  respaldado  na

indeterminabilidade  e  redução  da  força  normativa  da  Constituição  ante  esses

fenômenos. 

“Por fim registre-se, quando digo que a discricionariedade abre as portas para
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a arbitrariedade é  justamente  porque,  tanto numa como noutra,  o  problema é  o

mesmo, ou seja, a falta de controle conteudístico.” (STRECK, 2011, p.47)

2.3. THEODOR VIEHWEG

Viehweg será o último autor a ser analisado a fim de estabelecer a base

teórica sobre a qual será analisado o projeto de lei que define os crimes de abuso de

autoridade. Enquanto a análise da filosofia de Kelsen é importante para entender o

pensamento jurídico dominante na primeira metade do século XX, Viehweg será

exposto a fim de ilustrar a interpretação sob um viés mais característico da segunda

metade, ressaltando sua influência para a teoria da argumentação e como base do

pensamento  pós-positivista.  O  resgate  da  tópica  surge  como  um  contraponto  à

excessiva  sistematização  do  Direito,  apresentando  uma  visão  da  interpretação

orientada para o problema e a realidade fática.

Será  apresentado  um  breve  resumo  biográfico,  com  a  inserção  do

pensamento  de  Viehweg  dentro  do  contexto  histórico  da  ciência  do  direito.  Em

seguida  serão  explorados  os  principais  conceitos  abordados  no  Topik  und

Jurisprudenz  e, por fim, serão demonstradas algumas críticas ao pensamento de

Viehweg feitas por outros juristas.

2.3.1. Biografia de Viehweg e contexto histórico

Como ponto de partida para a análise de Viehweg é importante um breve

resumo acerca de sua vida acadêmica, a fim de situá-lo dentro do espaço e época.

Elucidativas são as palavras de Roesler (2009, p.37) acerca da vida de Viehweg:

Theodor Viehweg nasceu na cidade alemã de Leipzig em 30 de abril
de  1907.  Cursou  Direito  na  mesma  cidade  e  frequentou  os
seminários de filosofia ministrados por Nikolai Hartmann em Berlim
antes da Segunda Guerra Mundial.  Submeteu a sua tese de livre-
docência,  a  qual  daria  origem  ao  seu  único  livro  –  Topik  und
Jurisprudenz –  à  Universidade de München em 1953  e  tornou-se
Professor  da  Universidade  Johannes  Gutemberg,  de  Mainz,  em
1962.  Permaneceu  como  Professor  Catedrático  e  posteriormente
como Professor Emérito nesta universidade até sua morte, em 1988.

O  estudo  feito  por  Theodor  Viehweg  é  pioneiro  do  pós-positivimos
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apresentando-se como um contraponto ao positivismo e sua suposta neutralidade.

Para Roesler (2009, p. 51) é “um precursor das concepções contemporâneas da

teoria jurídica já que foi sua investigação em Topik und Jurisprudenz que auxiliou a

tornar o discurso jurídico um objeto de pesquisa”. 

O  pós  positivismo  apresenta  algumas  características  comuns  a  todos  os

juristas que nesta categoria se enquadram: o enfoque na argumentação, a dispensa

de isolar  o  Direito  dos  demais  campos sociais  como a  Moral  e  o  abandono da

cientificidade do Direito. Viehweg cobre em sua teoria todos esses pontos, traçando

a  base  para  o  posterior  desenvolvimento  e  aprofundamento  das  filosofias  pós

positivistas.

2.3.2. O resgate da Tópica

Na introdução de Tópica e Jurisprudência, Viehweg explica como estruturou

sua análise. Primeiramente faz uso do pensamento de Gian Battista Vico, pensador

que, assim como Viehweg, propôs um resgate da tópica no âmbito do direito. Em

seguida  é  explicitado  o  conceito  de  tópica  através  da  análise  daqueles  que  a

estudaram na antiguidade, como Aristóteles e Cícero. Parte-se para reflexões acerca

da tópica matematizada, a influência da tópica na jurisprudência e na civilística atual.

O primeiro pensador analisado por Viehweg em sua obra é Gian Battista Vico

e sua dissertação que se propõe a conciliar o modo de estudo antigo e o moderno,

contrapondo vantagens e desvantagens de cada um. Nessa dissertação Viehweg

percebe que Vico identifica dois métodos científicos: o retórico (ou tópico), utilizado

pelo modo de pesquisa antigo e disseminado por Cícero, e o crítico (ou cartesiano),

aplicado no estudo moderno e popularizado por Descartes.

Segundo  a  análise  de  Viehweg  (1979,  p.20),  a  diferença  entre  os  dois

métodos ocorre devido à diferença dos pontos de partida:

Vico caracteriza o método novo (crítica) da seguinte maneira: o ponto
de partida é um primum verum, que não pode ser eliminado nem
mesmo  pela  dúvida[…]  Em  sentido  contrário,  o  método  antigo
(tópica)  assim  se  caracteriza:  o  ponto  de  partida  é  o  sensus
communis  (senso  comum,  commom  sense)  que  manipula  o
verossímil, contrapõe pontos de vista segundo os canônes da tópica
e sobretudo trabalha com uma rede de silogismos.
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Continuando a observar a análise de Viehweg (1979, p.20- 21), Vico parece

ser um partidário do método tópico, já que tal método parece apresentar muito mais

vantagens, já que “proporciona sabedoria, desperta a fantasia e a memória e ensina

como  considerar  um  estado  de  coisas  de  ângulos  diversos”.  Enquanto  isso,

apresenta diversas desvantagens do método crítico como: “perda em penetração,

estiolamento  da  fantasia  e  da  memória,  pobreza  da  linguagem,  falta  de

amadurecimento do juízo, em uma palavra: depravação do humano”. Assim como

fez  Vico,  essa  comparação  entre  os  dois  modos  de  pensar  será  elaborada  por

Viehweg em sua relação com a jurisprudência.

  Quando se fala em Viehweg e a tópica sempre é citado o termo resgate, isso

porque  não  foi  Theodor  Viehweg  quem  popularizou  este  conceito,  mas  sim

Aristóteles. Para entender como Viehweg faz uso da tópica é importante a análise de

como Aristóteles estruturou seu estudo.

Segundo Viehweg (1979, p.24-25),  Aristóteles classificou em apodíticos ou

dialéticos  os  modelos  argumentativos,  cada  um  representando  uma  forma  de

raciocínio. O modelo apodítico é aquele que enquadra verdades incontestáveis, a

argumentação  desenvolve-se  considerando  não  haver  qualquer  dúvida  quanto  à

premissa  inicial,  faz  parte  da  filosofia.  Já  a  argumentação  dialética  apresenta

proposições  passíveis  de  questionamento,  é  possível  chegar  a  mais  de  uma

conclusão possível, faz parte da tópica. Além disso há também o raciocínio sofístico

que  se  funda  em  preposições  que  apenas  aparentam  estar  conforme  opiniões

aceitas. Tanto o raciocínio dialético quanto o apodítico são corretos a diferença está

na premissa utilizada, é o que explica Viehweg (1979, p. 25):

Raciocínios dialéticos são aqueles que têm como premissa opiniões
acreditadas e verossímeis, que devem conta com aceitação (endoxa)
[…] Aristóteles parte,  pois,  da afirmação de que a  tópica  tem por
objeto  raciocínios  que  derivam  de  premissas  que  parecem
verdadeiras com base em uma opinião reconhecida

Utilizando como base o raciocínio dialético, passa-se a análise do que seria o

topoi.  Para facilitar a compreensão do seu conceito elaborado por Aristóteles, os

topoi são  comparados  com  princípios  próprios  de  cada  ciência.  Enquanto  os

princípios próprios são aplicáveis apenas dentro de sua ciência, os topoi:

Referem-se  indistintamente  a  diferentes  objetos  jurídicos,  físicos,
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políticos  e  a  muitos  outros  de  espécie  diferente[…]  Topoi são,
portanto, para Aristóteles, pontos de vista utilizáveis e aceitáveis em
toda parte, que se empregam a favor ou contra o que é conforme a
opinião aceita e que podem conduzir a verdade. (VIEHWEG, 1979, p.
26- 27)

Assim como Aristóteles, Cícero também dedicou-se ao estudo da tópica. Mas

para Viehweg, enquanto a fundamentação lógica do  topoi é  muito  bem feita  em

Aristóteles, em Cícero é insatisfatória. A grande diferença entre esses pensadores,

para Viehweg (1979,  p.  31) é que “enquanto Aristóteles trata,  em primeiro lugar,

ainda que não de modo exclusivo, de formar uma teoria, Cícero trata de aplicar um

catálogo de topoi já pronto. Àquele interessam essencialmente as causas; a este,

em troca,  os  resultados”.  Depreende-se que,  para  Viehweg,  Cícero  e Aristóteles

tiveram papéis diferentes na tópica, este foi responsável pela sua elaboração lógica

enquanto aquele tratou de sua aplicação prática, quando passou a ser inserida na

retórica. 

No capítulo sobre análise da tópica, Viehweg (1979, p.33) inicia comentando

a essência da tópica: o fato de ser uma técnica de pensamento orientada para o

problema, uma “técnica do pensamento problemático”. Em seguida faz a oposição

entre o pensamento sistemático e o pensamento problemático, a fim de mostrar a

importância da tópica. Partindo da premissa de que “para encontrar uma solução,

problema  se  ordena  dentro  de  um sistema”,  Viehweg  compara  o  que  acontece

quando a ênfase é dada ao problema e quando ela é dada ao sistema. Em resumo,

quando a ênfase é no sistema há uma seleção de problemas, já quando a ênfase é

no  problema,  há  uma  seleção  de  sistemas.  Viehweg  (1979,  p.  35),  ao  citar

Hartmann,  explicita  entendimento  que  merece  ser  transcrito  por  oferecer  uma

brilhante crítica ao modo de pensar sistemático:

O modo de pensar sistemático procede do todo. A concepção é nele
o principal  e  permanece  sempre como o dominante.  Não há  que
buscar um ponto de vista. O ponto de vista está adotado desde o
princípio. E a partir dele se selecionam os problemas. Os conteúdos
do  problema  que  não  se  conciliam  com  o  ponto  de  vista  são
rejeitados.  São  considerados  como  uma  questão  falsamente
colocada.  Decide-se  previamente  não  sobre  a  solução  dos
problemas, mas sim sobre os limites dentro dos quais a solução pode
mover-se.

Seguindo a análise da tópica, Viehweg a classifica em tópica de primeiro e de
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segundo grau. Enquanto a tópica de primeiro grau corresponde ao procedimento

feito por Aristóteles de elaborar um repertório de pontos de vista, um catálogo de

tópicos  para  os  problemas,  a  tópica  de  segundo  grau  consiste  em utilizar  este

catálogo para  solucionar  o  problema,  trabalho a que se  dedicou Cícero.  Explica

também que há dois tipos de topoi: aqueles aplicáveis a qualquer problema e outros

que são aplicáveis apenas dentro de um ramo específico.

Analisando a  estrutura  do pensamento,  Viehweg (1979,  p.  40)  diz  que “a

tópica mostra como se acham as premissas; a lógica recebe-as e as elabora”. Passa

a discorrer sobre a transição entre o sistema tópico para o lógico dedutivo, já que

não há como adotar os dois ao mesmo tempo. Encerra o capítulo dizendo que:

Não obstante, quando se logra estabelecer um sistema dedutivo, a
que toda ciência, do ponto de vista lógico, deve aspirar, a tópica tem
de  ser  abandonada[…]  É  possível,  a  partir  deste  ponto,  fazer
conjecturas a propósito de onde está o trânsito efetivo do modo de
pensar tópico para o sistemático dedutivo.

Viehweg dedica um capítulo de sua principal  obra a análise da tópica em

conjunto com o ius civile. Inicia esse capítulo utilizando uma parte do Digestos que

trata da aquisição por usucapião de filho de uma escrava roubada para ilustrar a

abordagem  com  foco  no  problema.  O  caput  do  artigo  traz  a  regra:  “Não  só  o

comprador de boa-fé – diz o texto – senão todos aqueles que possuem, em virtude

de uma causa à que se segue o usucapião, fazem seu o fruto do parto de uma

escrava roubada”.(VIEHWEG, 1979, p. 45)

Após o caput, seguem diversos parágrafos que tratam de demais problemas

similares a fim de reforçar o ponto de vista explicitado no caput. Segundo Viehweg

(1979, p.47):

Oferece-se  nele  uma  série  de  soluções  para  um  complexo  de
problemas, buscando e fixando pontos de vista (boa-fé, interrupção),
que não aparecem unicamente aqui, senão que procedem de outros
grupos  de  textos  parecidos,  onde  já  tinham  encontrado
reconhecimento  e  comprovação.  Desta  maneira,  constrói-se  ante
nossos olhos, em uma forma bastante viva, todo um tecido jurídico.

Viehweg (1979,  p.  48)  utiliza  o  exemplo  do  modo de  pensar  dos  juristas

romanos para tecer considerações sobre a tópica, já que segundo o autor, seu modo

de  pensar  “pressupõe  irrefletidamente  um  nexo  que  não  pretende  demonstrar,



28

porém dentro do qual se move. Esta é a postura fundamental da tópica.”.

Frente a novos problemas torna-se necessário anular, ao menos em
parte, a perda de flexibilidade mediante uma interpretação adequada.
Até que a legislação intervenha é preciso encontrar e evidentemente
também aceitar pontos de vista ajustados às novas situações e que,
não obstante, apareçam como concordes com os antigos

Da  análise  do  trecho  citado,  é  possível  concluir  que  o  pensamento

problemático para Viehweg permite e justifica uma postura mais concretista por parte

do intérprete. Também é possível perceber essa postura em declarações do autor

como “é preciso desenvolver um estilo especial de busca de premissas que, com o

apoio em pontos de vista provados, seja inventivo.” ou quando ele diz que “este

modo de trabalhar se caracteriza sobretudo porque permite aos juristas entender o

direito  não  como  algo  que  se  limitam  a  aceitar,  mas  sim  como  algo  que  eles

constroem de uma maneira responsável.”.

São  citados  diversos  brocardos  romanos  para  exemplificar  os  topoi,  são

proposições que não possuem uma verdade lógica inerente, elas são legitimadas

pois foram aceitas por notáveis estudiosos do tema. Funciona desta forma tanto a

jurisprudência romana quanto a tópica aristotélica. 

Para Viehweg, a observação de como funcionava a ciência do direito romana

é  parte  fundamental  do  resgate  da  tópica  e  da  aporética  filosófica.  O ponto  de

encontro para Stroux citado por Viehweg é a teoria retórica da stasis, que transforma

um caso de conflito, geralmente no âmbito do direito penal, em um caso retórico. É

feita a distinção entre a afirmação e negação, a discussão dos fatos e do direito e,

em seguida, esquemas retóricos fornecem pontos de vista para que se atine com a

prova. Casos em que a interpretação da lei é discutida oferecem uma abordagem

com ênfase no problema para situações como supostas discrepâncias entre o texto

da lei e a vontade do legislador, contradições e lacunas na lei. (VIEHWEG, 1979, p.

55)

Após a análise do  ius civile,  Viehweg passa a estudar o  mos italicus,  isto

porque representou o encerramento da evolução do pensamento tópico, já que em

seguida a teoria jurídica passou a dar ênfase ao pensamento sistemático. Apesar de

citar  diversas vezes o  mos italicus,  Viehweg não o conceitua,  sendo necessário

transcrever o ensinamento de Fiuza(2008, p. 68) para o melhor entendimento do

tema:
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Houve  três  escolas  de  estudo  do  Direito  Romano.[…]  A segunda
escola foi a dos comentadores. É também conhecida por Escola dos
Pós-glosadores.[...] A Escola dos Comentadores durou dois séculos
(XIV e XV). Por ser constituída em sua maioria por juristas italianos,
ficou conhecida pela alcunha de mos italicus, ou escola italiana. Sua
base  foram  as  compilações  de  Justiniano,  acompanhadas  das
glosas.  Seu  trabalho  era  acadêmico,  doutrinário.  A característica
principal da Escola dos Comentadores, que a afasta da Escola dos
Glosadores, foi o esforço no sentido de adaptar o Direito erudito à
realidade e às necessidades da época. Fizeram com que o Direito
Comum (erudito) complementasse o Direito próprio, sem eliminá-lo,
por estar muito enraizado. 

Durante  este  momento,  a  tópica  passou  a  ter  estrita  relação  com  a

jurisprudência. Como o  mos italicus adotava um pensamento tópico, possui como

característica  essencial  a  falta  de  sistemática  de  procedimento.  Esta  escola,

segundo Viehweg (1979, p. 62) dedicou-se a dois problemas essenciais:

O  primeiro  problema  pergunta  o  que  fazer  quando  os  textos  se
contradizem; o segundo dirige-se, mais ou menos conscientemente,
a determinar como se pode estabelecer uma adequada correlação de
situações. Em ambos os casos, a ars inveniendi, e portanto, a tópica,
tem de servir como meio auxiliar.

Quando  havia  alguma  aparente  contradição  entre  textos  legais  uma

sequência de ações era tomada. A primeira tentativa para solucionar o conflito era o

uso da subordinação de autoridades. Se ambos os textos pertencessem a normas

de  igual  valor  hierárquico  eram  utilizados  outros  meios,  como  a  divisão  ou  a

distinção. Estes meios alternativos, de acordo com Viehweg (1979, p. 63) “projetam

– para dizê-lo brevemente – uma ordem na qual cada um dos textos se mantém

dentro  do  limitado  círculo  de  validade  que  se  lhe  atribui.”.  Tais  meios  são

eminentemente tópicos, já que as distinções feitas são arbitrárias, seu limite está na

capacidade  de  aceitação  do  interlocutor,  com pouco  ou  nenhum contato  com a

lógica a fim de elaborar a solução.

Já  quanto  ao  problema  de  estabelecer  uma  adequada  correlação  de

situações,  Viehweg(1979)  considera  um  assunto  claramente  tópico.  Isso  porque

ocorre através da busca de pontos de vista que justificam a aplicabilidade do texto

para  solucionar  determinada  questão  problemática.  Apesar  de  possuir

arbitrariedades lógicas, foi fundamental para o desenvolvimento das formas jurídicas
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do Direito da época. Devido à sua elevada importância na prática jurídica da época

acabaram sendo criados esquemas que buscavam trazer uma forma prática para a

tópica. Apesar de pequenas variações entre os esquemas, eles costumavam seguir

a  seguinte  sequência:  fixação  do  problema,  observação  dos  pontos  de  vista

próximos, observação dos pontos de vista contrários e solução.

A principal importância para o mos italicus no desenvolvimento da obra de

Viehweg(1979, p. 68) pode ser percebida na declaração do autor:

A  medula  do  espírito  descrito,  seja  ensinando  seja  opinando,
continua situada na discussão de problemas.[…] Dá, em todo o caso,
ao  problema  o  lugar  dominante.  Cada  problema  tem  de  ser
considerado  como  um  articulação  do  problema  básico  da  justiça,
para que toda a problemática não seja algo sem sentido. Esforça-se
continuamente  em  encontrar  argumentos  para  a  resposta,  o  que
propicia a introdução num mesmo estado de coisas de pontos de
vista muito diferentes.

Para Viehweg (1979) a tópica foi elemento determinante para impossibilitar a

jurisprudência de ser convertida em um método. Não é possível verificar logicamente

os fundamentos utilizados na jurisprudência. Em sua visão, a jurisprudência é mais

estilo que método, isso porque possui muito mais arbítrio que demonstração.

Com  o  objetivo  de  provar  o  ponto  de  vista  anteriormente  mencionado,

Viehweg (1979) passa a analisar porque a jurisprudência não pode ser considerada

uma ciência. A cientifização do direito pressupõe o abandono da tópica para que

seja adotado um sistema dedutivo, para fazer isso na prática deveria ser criado um

catálogo de topoi, numa tentativa de sistematização. 

A sistematização dedutiva parte de uma série de axiomas (catálogo de topoi)

para elaborar proposições dela derivadas. Para que este sistema seja logicamente

fundamentado  os  axiomas  devem  atender  a  requisitos  como  integridade,

compatibilidade e independência. Para fazer isso com o Direito, todos os assuntos

jurídicos deveriam ter axiomas estabelecidos e suas proposições derivadas, criando

dessa  forma  um  sistema  jurídico  lógico.  Ao  falar  desse  sistema  lógico  jurídico

Viehweg(1979,  p.  77) diz que “sua construção nunca se realizou,  ainda que sua

existência seja pressuposta usualmente em nosso pensamento jurídico.”

Ainda  discorrendo  sobre  essa  tentativa  de  eliminar  a  tópica,  um  ponto

levantado por Viehweg (1979) é que não será possível a completa eliminação da

tópica, isso porque o primeiro passo, a definição dos axiomas no Direito, é atividade
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tipicamente arbitraria. É o que explica  Roesler(2009, p. 42) em seu artigo sobre o

papel de Viehweg:

Neste  sentido  Viehweg procura  demonstrar  que  a  substituição  da
tópica por um método axiomático requereria a perfeita formalização
dos  conceitos  jurídicos  e  dos  enunciados  obtidos  a  partir  deles.
Mesmo assim, poderíamos questionar se a tópica teria sido afastada
pois  de  algum  modo  ter-se-ia  escolhido  as  premissas  inciais
presentes  nos  axiomas  tornados  fundamentais  para  a  dedução
futura. 

 Analisando  o  passo  seguinte,  as  deduções  lógicas  a  partir  dos  axiomas,

Viehweg  diz  que  na  linguagem  natural  opera  uma  lógica  oculta,  e  ressalta  ser

impossível eliminar completamente a tópica em um sistema real, como o jurídico.

Isto porque, para formar um sistema puramente dedutivo, os sentidos dos conceitos

jurídicos teriam que ser entendidos apenas a partir das relações entre eles, somente

poderiam  ser  teoricamente  relacionados,  devendo  ser  afastados  de  qualquer

correlação  com  o  cotidiano.  Essa  formalização  acabaria  por  criar  um  sistema

afastado  da  realidade.  A  aplicação  do  sistema  na  realidade,  demanda  o

estabelecimento de um preceito  de interpretação que do ponto de vista  lógico é

arbitrário.

“Para  nosso  objetivo,  basta  constatar  que  a  tópica  se  infiltra  no  sistema

jurídico através da mencionada interpretação, exigida pelo estado efetivo do direito.

O  pensamento  interpretativo  tem  de  mover-se  dentro  do  estilo  da  tópica.”

(VIEHWEG, p. 81, 1979)

O trecho citado é o primeiro de uma série  de exemplos em que Viehweg

mostra como a tópica encontra-se fortemente relacionada a interpretação do tecido

jurídico.  Cita  também exemplos sobre a abordagem do direito  como um sistema

perfeito ou não e como de uma forma ou outra a interpretação utilizando a tópica

serve  para  modificar  o  sistema  de  forma  a  resolver  casos  não  inicialmente

abarcados por ele. 

Viehweg (1979), assim como Kelsen, também aborda a influência do uso da

linguagem  no  direito.  De  acordo  com  o  primeiro  autor,  a  apreensão  de  novos

sentidos pela linguagem opera de forma eminentemente tópica e sua flexibilidade

impede  um pensamento  sistemático  já  que  não  dá  a  certeza  necessária  que  o

sistema  dedutivo  demanda.  De  acordo  com o  Viehweg  (1979,  p.  82)  “perde-se
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totalmente o ponto de partida quando, em caso de necessidade, se faz referência ao

sentido  de  uma  palavra,  o  que  ocorre  repetidamente  na  jurisprudência,  sendo

compreensível que deva ocorrer com frequência”.

Também  é  citado  como  exemplo  de  utilização  do  pensamento  tópico  na

jurisprudência  a  interpretação  do  “estado  das  coisas”,  que  ocorreria  quando  o

intérprete análise a realidade fática, o mundo concreto para inseri-lo na teoria do

direito. A forma como os fatos são compreendidos acabam por refletir na forma de

interpretar o direito.

Para Viehweg (1979), os diversos exemplos de aplicação da tópica no campo

do direito são suficientes para provar que pouco existe de dedutivo na jurisprudência

e, além disso, mostra que o sistema dedutivo é inadequado à aplicação do direito. O

Direito é tratado como uma disciplina não-sistematizável, entendendo ser possível

apenas uma abordagem problemática. Esta abordagem com foco no problema deve

valer-se da tópica como técnica de pensamento. Além disso Viehweg estabelece três

exigências para a aplicação da tópica na jurisprudência.

A primeira exigência é que “a estrutura total da jurisprudência somente pode

ser  determinada  a  partir  do  problema”.  Ilustrando  o  foco  no  problema,  Viehweg

(1979) cita o estudo de Hippel, que diz que o legislador ao elaborar o ordenamento

jurídico o faz com a pretensão de ser justo.  É similar com o que dizem Hugo e

Buckhardt,  que  alegam  o  direito  privado  ser  uma  escolha  histórica  de  um

ordenamento que se adapte às exigências de justiça. Para Viehweg, na codificação

do Direito Civil de qualquer ordenamento jurídico, após a pergunta de como tornar o

ordenamento justo, seguem-se perguntas derivadas de dois ciclos de problemas: o

negócio jurídico e a perturbação da relação. Toda a construção do direito deve estar

sempre orientada para o problema:

É claro que todas as partes integrantes desta busca do direito têm de
permanecer necessariamente dependentes, e que não é lícito,  por
isto, tentar desligá-las de sua raiz problemática e ordená-las depois
isoladas em si  mesmas. Não estão,  em absoluto,  em situação de
desenvolver  um  arcabouço  semelhante,  a  partir  de  si  próprias.
(VIEHWEG, 1979, p. 26- 27)

Não só a estrutura total  da jurisprudência  deve estar  ligada ao problema,

como devem também os conceitos isolados, de acordo com a segunda exigência

que diz que “as partes integrantes da jurisprudência, seus conceitos e preposições
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têm  de  ficar  ligados  de  um  modo  específico  ao  problema  e  só  podem  ser

compreendidos a partir dele”. Para ilustrar esse pensamento, Viehweg cita o estudo

de Josef Esser(1952) que “acentuou de uma maneira expressa e convincente que os

conceitos  que  em aparência  são  de  pura  técnica  jurídica  ou  simples  partes  do

edifício da jurisprudência só assumem seu verdadeiro sentido a partir da questão da

justiça”. A fim de defender sua teoria, Esser relaciona a “declaração de vontade” com

a “fixação de princípios de justiça na questão da vinculação jurídico negocial e da

confiança jurídico negocial”. 

Viehweg  (1979)  parece  estruturar  seu  discurso  todo  ao  redor  do  foco  no

problema, sendo este a questão da justiça. É o que percebe-se em trechos como “as

discussões em torno da relação dos conceitos tomados isoladamente com a aporia

fundamental possuem uma especial importância para o curso de nosso pensamento”

ou “é indubitável que se tem que dirigir o olhar para a aporia fundamental se se quer

compreender algo como jurista”.

Por fim, Viehweg (1979) cita o estudo de Wilburg a fim de explicar sua terceira

exigência para o uso do método tópico na jurisprudência, a de que “os conceitos e

as proposições da jurisprudência só podem ser utilizados em uma implicação que

conserve sua vinculação com o problema. Qualquer outra forma de implicação deve

ser  evitada”.  Wilburg  utiliza  uma  série  de  exemplos  de  princípios  fortemente

arraigados  no  Direito  Civil  para  mostrar  como eles  só  são  capazes  de  produzir

efeitos relevantes quando estão ligados à problemática da justiça, e não quando são

isoladamente considerados. 

O  exemplo  que  melhor  ilustra  o  estudo  de  Wilburg  é  a  questão  da

responsabilidade  civil,  que  segundo  este  autor  citado  por  Viehweg  (1979),  é

composta por quatro princípios: a culpa, a causalidade, o risco e a equidade. Cada

um desses princípios não deve ser visto como soberano ou absoluto, devendo haver

a  análise  da  concorrência  e  intensidade  de  cada  um  no  julgamento  do  caso

concreto. Apesar de cada um desses princípios aspirar ao monopólio, dependendo

da situação cada um terá uma maior ou menor importância, sendo este aspecto que

diferencia o método de pensar sistemático para o tópico.

Ao abordar o pensamento sistemático Viehweg (1979, p. 98) explica que:

Os pontos de vista criticados são, no entanto, indispensáveis se se
sustenta que a jurisprudência é sistematizável no sentido proposto,
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pois, neste caso, é necessário encontrar alguns axiomas que possam
ser colocados na cúpula de toda a disciplina ou, pelo menos, de uma
parte dela.

Logo em seguida Viehweg realiza a contraposição do pensamento tópico e a

justifica porque essa deve ser a técnica aplicada à jurisprudência:

Tudo  parece  falar  em  favor  desta  via,  salvo,  justamente,  a
experiência  do  trabalho  quotidiano  dos  juristas.  Wilburg  fornece
abundantes exemplos que demonstram como, em qualquer parte, os
princípios têm de ser quebrados, limitados e modificados, o que para
nenhum jurista representa algo que seja substancialmente novo[…] A
raiz de tudo está simplesmente em que o problema toma e conserva
primazia. Se a jurisprudência concebe sua tarefa como uma busca
do  justo  dentro  de uma inabarcável  pletora  de  situações,  tem de
conservar  uma  ampla  possibilidade  de  tomar  nova  posição  com
respeito à aporia fundamental, isto é, de ser móvel.

No último capítulo de sua principal obra, Viehweg analisa como a tópica é

utilizada contemporaneamente. Sua análise inicia-se com a divisão entre um modo

de falar situacional e outro não situacional. Para a análise do modo de falar Viehweg

apresenta  três  aspectos:  o  sintático,  semântico  e  o  pragmático.  Viehweg (1979)

relaciona os dois conceitos ao dizer que o modo de pensar que se movimenta dentro

da situação pragmática é o situacional e o modo de pensar que não considera o

elemento pragmático é considerado não situacional.

A  partir  dessa  construção  dos  conceitos  dos  dois  modos  de  pensar

(situacional e não situacional) Viehweg começa sua análise. Para o autor o modo

não  situacional  é  mais  cômodo  intelectualmente,  isto  porque  a  elaboração  do

pensamento de determinada situação isolada da situação pragmática torna mais

fácil  a  subsequente  disposição  da  construção  sintática.  A construção  sintática,

apesar de funcionar bem na matemática ao gerar um bom sistema dedutivo, não

apresenta resultados expressivos no direito, é o que explica Viehweg (1979, p. 102-

103):

No campo jurídico, porém, em oposição ao desenvolvido no campo
matemático, esta mencionada axiomatização esbarrou em axiomas
especialmente  qualificados  e,  politicamente,  na  maior  parte  das
vezes,  duramente  combatidos,  de  modo que  exatamente  por  seu
intermédio e por meio de seu relacionamento às situações,  houve
necessidade de se voltar para discussões extra-sintáticas, em última
análise, situacionais e pragmáticas.
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Em seguida, Viehweg passa à análise do aspecto semântico, dizendo que

produtos da linguagem jurídica são, muitas vezes, apresentados como objetos extra-

linguisticos. Este modo de pensar com foco no elemento semântico, acaba criando

uma lógica enganosa, isso porque essa fundamentação semântica conduz à ideia de

que a justiça advém do significado das palavras. Tal raciocínio pressupõe a eterna

valorização  justa  do  significado  das  palavras,  enquanto  na  opinião  de  Viehweg

(1979, p. 104) o que ocorre no cotidiano jurídico é que “aquilo que, aqui e agora, no

caso jurídico, é aceito como justo, emerge de uma situação comunicativa altamente

complexa, a qual ocorre com a ajuda de textos jurídicos.”

Por fim, Viehweg propõe o retorno do pensamento situacional com foco no

aspecto pragmático. A origem situacional dos conceitos deve ser analisada no local

das investigações com foco puramente semânticas, Para Viehweg (1979, p.104),

esse  modo  de  pensar  deve  ser  entendido  como “um procedimento  que  não  se

baseia em afirmações pré-fixadas, mas que gira em torno de sua descoberta e da

sua fixação”. 

2.3.3. Análise crítica da obra de Viehweg

Cláudia Rosane Roesler,  em seu artigo “O papel  de Theodor Viehweg na

fundação das teorias da argumentação jurídica” elucida o motivo pelo qual o autor

fala sempre em jurisprudência em vez de ciência do direito. Segundo Roesler (2009,

p.39):

A ideia de um padrão de cientificidade, construído a partir do Século
XVII em grande medida a partir dos esforços de Descartes e Galileu,
estava tão entranhada na expressão “Ciência do Direito” que utilizar
o termo que remetia à antiga “Jurisprudência”, era já parte do esforço
para mostrar  o quanto essa tentativa de conformar o pensamento
jurídico  a  um  padrão  externo,  nascido  para  as  ciências  exatas,
poderia ser prejudicial.

A tese  de  Viehweg  sofre  críticas  no  sentido  de  que  recusaria  qualquer

tentativa de sistematização. Na definição de problema elaborada por Viehweg está

presente o sistema, a existência do problema pressupõe sua prévia inserção num

sistema. Viehweg não refuta toda e qualquer sistematização, mas sim o predomínio

do modo de pensar sistemático no raciocínio jurídico. Essa preponderância do modo

de pensar sistemático dedutivo que é prejudicial justamente por ser enganosa do
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ponto de vista lógico. (ROESLER, 2009)

Para  Roesler,  a  análise  de  Viehweg  nos  capítulos  centrais  de  sua  obra

“procura  evidenciar  esse  dado  que  podemos  chamar  de  estrutural  –  a

impossibilidade  de  se  evitar  a  presença  da  tópica  como  técnica  de  pensar  por

problemas”. 

Viehweg desenvolve seu discurso no sentido de definir a Ciência do Direito

como uma análise do discurso jurídico, o que levaria a formulação de uma teoria da

argumentação  jurídica.  Em  seu  último  capítulo  Viehweg  reforça  este  ponto  na

medida em que defende a importância da análise do discurso com foco na dimensão

pragmática, com especial atenção na relação entre o discurso, seus participantes e

o  contexto.  Esse  foco  na  dimensão  pragmático-situacional  apresenta-se  como

contraponto à suposta objetivação propagada pelo positivismo jurídico, que ao invés

de contribuir para a neutralidade na ciência do direito acaba mascarando o conteúdo

ideológico das discussões jurídicas. (ROESLER, 2009) 

Quanto  a  postura  de  Viehweg sobre  o  discurso  no direito  e  as  possíveis

críticas no sentido de que o autor seria um relativista, Roesler (2009, p. 48) expõe

que:

O autor acredita na possibilidade de se fazer um discurso racional e
dele se retirar premissas que orientem novas investigações sobre a
realidade ou nos auxiliem a decidir quais parâmetros adequados para
agir  no  mundo.  O  que  Viehweg  recusa  por  assim  dizer  é  a
possibilidade  de  que  essas  premissas  e  as  conclusões  tiradas  a
partir  de  um  discurso  sejam  inatacáveis  e  nos  conduzam  a  uma
verdade. Não é relativista, contudo, porque acredita na possibilidade
de  compararmos  os  discursos  e  escolhermos  as  premissas  que
resultam  daqueles  que  são  realizados  de  modo  mais  racional  e
portanto são mais convincentes.

Complementando o que Viehweg elabora em Tópica e Jurisprudência, suas

obras posteriores desenvolvem o estudo da dogmática e zetética, que completam a

construção da teoria da argumentação jurídica. Enquanto a dogmática é composta

por dogmas fundamentais inquestionáveis que funcionam como premissas básicas

apresentando uma resposta ao que é ou não justo, estabelecendo dogmas materiais

e também dogmas interpretativos que delimitam a problemática da justiça fixando as

possíveis argumentações jurídico-dogmáticas. A zetética é responsável pela criação

da própria dogmática e em seguida pelo estudo dos pressupostos daqueles que

aplicam  os  dogmas  estabelecidos,  tal  análise  fornece  novos  pressupostos
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dogmáticos que permite a retroalimentação do sistema.(ROESLER, 2009)

Manuel  Atienza (2003),  em seu livro “As razões do direito”,  expõe breves

considerações doutrinárias e em seguida traça uma série de críticas à teoria de

Viehweg. Enumera como características da tópica três elementos: funcionar como

uma  técnica  do  pensamento  problemático,  utilizar  os  topos  para  sua

instrumentalização e consistir em uma constante busca e exame de premissas. 

No tocante às críticas, a primeira delas é a imprecisão dos conceitos básicos

utilizados para o desenvolvimento da teoria, como o conceito de problema, tópica,

topos, lógica e sistema. Como exemplo é citada a noção de topos,  que é utilizado

com vários  sentidos,  como argumento,  ponto  de  referência  para  a  obtenção  de

argumentos, enunciados de conteúdo e forma argumentativa. O autor cita o estudo

de García Amado que acaba por concluir que o conceito de  topos jurídicos possui

como significados as noções de pontos de vista diretivos, regras diretivas, lugares

comuns, argumentos materiais, enunciados empíricos, conceitos, instruções para a

invenção, formas argumentativas, dentre outros.

O  segundo  ponto  ressaltado  por  Atienza  (2003)  é  que  em  “Tópica  e

jurisprudência”  Viehweg  defende  que  o  método  tópico  foi  abandonado  na

modernidade em favor do método axiomático – dedutivo, quando o que ocorreu foi o

declínio paralelo da tópica e da lógica. Ao passo que a tópica foi abandonada, a

lógica formal representada pela teoria axiomática também foi na medida em que foi

substituída pela teoria analítica. A terceira crítica recai sobre o foco da participação

do conceito de justiça no funcionamento da jurisprudência que é dado nos últimos

capítulos da obra de Viehweg (1979). Para Atienza (2003, p. 55) as afirmações sobre

a justiça “não parecem significar outra coisa senão afirmar que a jurisprudência deve

buscar  soluções  justas  a  partir  de  conceitos  e  proposições  extraídos da própria

Justiça”,  algo  que  não  contribui  com  o  avanço  da  teoria  jurídica  pois  não  cria

nenhum método ou elemento de controle racional envolvendo a Justiça. 

O  quarto  aspecto  destacado  por  Atienza  (2003)  é  que  a  tópica  não  é

suficiente para explicar a argumentação jurídica. Isto ocorre pois a tópica atua no

campo superficial de argumentos padrões, com excessiva generalidade, distante da

realidade da aplicação do direito. O exemplo dado por Alexy e citado por Atienza

(2003,  p.  55)  permite  a  compreensão  desse  argumento:  “um  topos  como  'o

insuportável não é de direito' é demasiadamente genérico para ser aplicável, sem

outros critérios,  à  resolução de um problema concreto.  Além da generalidade,  é
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também destacada a ausência de critérios que estabeleçam uma hierarquia entre os

topoi para possibilitar sua aplicação. O quinto ponto abordado por Atienza (2003) é o

fato de que a teoria de Viehweg é o ponto de partida das teorias da argumentação

em seguida desenvolvidas, não constituindo uma teoria autêntica de argumentação.

Por  fim,  Atienza  (2003)  desenvolve  o  raciocínio  já  explicitado  sobre  as

imprecisões conceituais dizendo que a tópica de Viehweg apresenta falhas não só

no seu viés  descritivo,  mas também no aspecto  prescritivo.  Isso  ocorre  pois  na

opinião de Atienza (2003, p. 57) “não parece tampouco ter muito sentido defender

uma jurisprudência[…] que não conte com outros guias além dos que lhe podem ser

fornecido pela tópica”. Sintetizando sua opinião sobre a obra de Viehweg, Atienza

(2003, p.57) encerra dizendo que a tópica:

Por si  mesma,  ela não fornece uma base sólida  sobre a qual  se
possa  edificar  uma  teoria  da  argumentação  jurídica.  O  mérito
fundamental de Viehweg não é ter construído uma teoria, e sim ter
descoberto um campo para a investigação. Algo, ao fim e ao cabo,
que parece se encaixar perfeitamente no “espírito” da tópica. 

Após o estudo de três teorias interpretativas é possível  ter  uma noção da

complexidade  da  atividade  interpretativa.  Percebe-se  que  as  teorias  não  têm  o

condão de estabelecer uma verdade absoluta para o fenômeno da interpretação,

mas apenas esclarecer e apresentar novos pontos de vista para essa atividade. O

processo  silogístico  de  subsunção  do  caso  concreto  (premissa  menor)  à  norma

(premissa maior) para a tomada de uma decisão (conclusão) conforme preceitua o

positivismo  exegético  não  é  suficiente  para  explicar  a  complexidade  da

interpretação. 

Por outro lado, a moldura de Kelsen, apesar de apresentar a realidade da

amplitude da interpretação considerada válida dentro de um sistema de premissas

organizadas  num  sistema  escalonado  de  normas  jurídicas,  não  apresenta  uma

solução para esse excesso de liberdade. Já Viehweg em seu retorno à tópica busca

aproximar o Direito da realidade, possibilitando o uso do Direito como instrumento

social da justiça. Apesar da importância de Viehweg na compreensão da função do

Direito  e  sua aproximação pra realidade fática,  sua teoria  apresenta deficiências

estruturais que impossibilitam a aplicação dos topoi como método interpretativo. 
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3. O PROJETO DE LEI

Nesta fase do estudo será analisado o debate em torno do projeto de lei que

define os crimes de abuso de autoridade e sua tramitação no Senado Federal e na

Câmara dos Deputados. Além de uma reflexão crítica sobre um dos dispositivos do

aludido projeto de lei.

3.1. PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2016 – PLS 280/16

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Senador Renan Calheiros tratando

sobre abuso de autoridade e que teve sua tramitação iniciada em 05 de julho de

2016. Na justificação elaborada pelo senador, é mencionada a defasagem da antiga

lei que tratava do tema, a Lei nº 4.898 de 1965, tendo em vista que elaborada à luz

de  outra  Constituição,  que  refletia  outros  valores  e  protegia  outros  direitos

individuais. 

Também é dito que o referido projeto de lei busca a tipificação mais exata de

condutas como resposta a boa técnica de elaboração de tipos penais. O autor do

projeto alega ainda que o diploma visa o redimensionamento de multas e demais

penas  de  forma  a  torná-las  efetivas  e  capazes  de  gerar  o  efeito  de  prevenção

especial e geral. Remete ainda à necessidade de uma mudança cultural e diz que

para  a  elaboração  do  projeto  houve  participação  efetiva  dos  três  poderes,  com

destaque para o Comitê Gestor do II Pacto Republicano e o Ministério da Justiça.

3.1.1.  Comissão  de  Consolidação  da  Legislação  Federal  e  Regulamentação  da

Constituição

Após sua apresentação em 05 de julho de 2016, o projeto foi encaminhado à

Comissão  de  Consolidação  da  Legislação  Federal  e  Regulamentação  da

Constituição – CECR – que emitiu seu Relatório Legislativo em 12 de julho de 2016,

cujo relator foi o Senador Romero Jucá. O parecer inicia-se com um relatório que faz

uma breve abordagem dos 45 artigos  do projeto  de  lei,  seguido da análise.  Na

análise o relator diz que a comissão foi criada em 2016 com o fim de consolidar a

legislação  federal  e  regulamentar  dispositivos  da  Constituição  e  em  seguida  a
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análise resume-se a uma cópia do que foi falado na justificação do Senador Renan

Calheiros. 

Ao fim da análise é mencionada a oportunidade da proposição que busca

melhor proteger direitos e garantias individuais e a recomendação da aprovação do

projeto na forma de um substitutivo proposto. Passa-se ao voto do relator Romero

Jucá favorável a aprovação do substitutivo e a redação deste. Em seguida o relator

apresenta sua justificação, dizendo que o substitutivo busca corrigir erros de técnica

legislativa e lapsos de ordem redacional. Em seu último parágrafo o relator relaciona

o substitutivo com a situação política da época, ressaltando que o projeto não tem

como objetivo colocar obstáculos à continuidade da operação Lava-Jato.

Em 13 de julho de 2016, o Senador Humberto Costa elaborou o memorando –

00151/2016 – GSHCST endereçado ao presidente  da CECR. Neste memorando

sugere  a  alteração  do  texto  do  projeto  em  dois  trechos  que  mencionavam

“autoridade policial” para “delegado de polícia” - §único do artigo 6º e §2º do artigo

3º.  Alega  que  a  finalidade  dessas  mudanças  é  adequar  o  texto  do  projeto  à

sistemática da Constituição Federal,  projeto de Código de Processo Penal  e leis

12.683/12, 12.850/13 e 12.830/13.

Em  11  de  agosto  é  juntado  ao  processo  o  Memorando  nº

50/2016/OUVIDSF/CORCID  da  Senadora  Lúcia  Vânia.  Tal  memorando  contém

manifestações  dos  cidadãos  sobre  o  PLS  280/16  recebidas  pela  Ouvidoria  do

Senado  Federal.  Do  total  de  sessenta  manifestações:  cinquenta  e  uma

manifestações são contra a aprovação do projeto de lei, cinco representam apoio ao

projeto de lei e quatro são neutras. 

As  manifestações  contra  a  aprovação  do  projeto  de  lei  em grande  parte

mencionam a  operação  Lava-Jato,  a  exemplo  da  manifestação  de  José  Pontes

Júnior: “Sou contra o desengavetamento e a eventual aprovação do projeto de lei

que define crimes de abuso de autoridade. Acredito que essa matéria vai atrapalhar

as investigações da Operação Lava-Jato.” ou de Sérgio dos Santos Silva: “Acredito

que se os parlamentares apoiarem o anteprojeto que trata sobre a questão de abuso

de  autoridade,  quem  cometerá  um  abuso  de  poder  será  o  senador.  Em minha

opinião, essa proposta enfraquecerá a operação Lava Jato.”. 

Parte das manifestações de apoio incluem o relato de experiências que o

cidadão teve envolvendo algo considerado por ele como abuso de autoridade, como

exemplo há a manifestação de Genaldo Lira:



41

Peço ao Senador Renan Calheiros, que continue e ponha sim em
votação a lei do abuso de autoridade, respondo vários processos de
uma juíza desta Comarca porque a denunciei ao CNJ, direito este
meu garantido como cidadão, porém por eu ser pobre junta todo tipo
de  autoridade,  delegado,  promotor,  juízes  dizendo  ser  ofendidos,
processos semelhantes os de Curitiba, de  juízes contra jornalistas.
Eles abusam sim do cidadão e isso precisa ser mudado de imediato.
Ou põe nos para decidir nos votos,  se realmente precisa de lei por
abuso de autoridade, que nós o povo, irá dar a resposta nas urnas,
sim,  nos  temos  direito  a  se  defender  com  dignidade,  e  juízes,
promotores não podem abusar desse nosso direito, não podem violar
esse direito constitucional do brasileiro que tão pouco tem. PEÇO A
GENTILEZA DE NOS ATENDER COLOCANDO PARA VOTAÇÃO E
APROVAÇÃO A LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE.  [sic]

Em 16 de agosto de 2016 foi juntado ao processo ofício da Associação de

Juízes Federais do Brasil, com o resultado de petição online contra o PLS 280/16,

postado no Avaaz e contendo 73.504 assinaturas, vale transcrever parte do texto

presente no domínio que o cidadão acessa para assinar a petição:

A  proposta,  se  aprovada  tal  como  está,  intimidará  juízes,
desembargadores  e  ministros,  além  de  outras  autoridades,  na
aplicação  da  lei  penal,  sobretudo  em  casos  de  corrupção  que
envolvam  criminosos  poderosos,  que  hoje  são  investigados  em
operações como Lava-Jato,  Zelotes,  Acrônimo e outras.  O projeto
abre  a  possibilidade  de  punição  ao  juiz  pelo  simples  fato  de
interpretar a lei!

Em  19  de  agosto  de  2016  foi  juntado  ao  processo  o  Ofício  nº

235/2016/AMB/GAB  de  17  de  agosto  de  2016  da  Associação  dos  Magistrados

Brasileiros - AMB, contendo Nota Técnica sobre o PLS 280/2016. A nota aborda o

fato de a discussão acerca da redefinição dos crimes de abuso de autoridade estar

travada desde de 2009 e ter voltado à tona justo em um momento no qual o país

encontra-se  sob  circunstâncias  muito  específicas  envolvendo  a  atividade

jurisdicional. Conforme exposto na nota, a AMB entende que em vez de cercear o

poder  dos  juízes,  o  legislativo  deveriam elaborar  diplomas  que  aumentassem a

garantia do magistrado no exercício da atividade jurisdicional. 

A Nota Técnica da AMB afirma ainda que os tipos penais estabelecidos no

projeto de lei são abertos, violando o princípio da legalidade. Aduz também que há

confronto  entre  dispositivos  do  projeto  de  lei  e  normas  previstas  na  Lei

Complementar 35/79 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que em seu artigo 41
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diz que “Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado

não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das

decisões que proferir.”  Em seguida a nota apresenta críticas específicas a certos

dispositivos do projeto de lei. Cabe a menção dos principais pontos criticados, a fim

de consubstanciar as principais críticas com abordagem jurídica – e não política – ao

projeto de lei.

O primeiro ponto é o fato de o PLS 280/2016 fixar os crimes nela contidos

como de ação penal pública condicionada, enquanto a tendência é que as ações

penais sejam em regra incondicionadas, de forma a atingir o duplo fim de evitar a

impunidade por constrangimento da vítima ao mesmo tempo que previne embaraços

através de representações descabidas.

O segundo ponto trata do artigo 4º do projeto de lei que determina os efeitos

da  condenação,  afirmando  que  já  existe  dispositivo  equivalente  no  Código  de

Processo  Penal  e  Código  Penal  e  que  mera  reprodução  apenas  contribui  para

divergências na jurisprudência. O Código Penal em seus artigos 91 e 92 apresenta

redação bem similar,  porém não igual.  No efeito  de tornar  certa  a obrigação de

indenizar  o  dano  causado  pelo  crime,  previso  no  inciso  I  do  artigo  4º  do  PLS

280/2016 o texto possui no final a expressão: “fixando o Juiz na sentença o valor

mínimo  para  reparação  dos  danos  causados  pela  infração,  considerando  os

prejuízos sofridos pelo ofendido”. Apesar dessa expressão não constar na redação

do inciso I do artigo 91 do Código Penal – que determina que a condenação torna

certa a obrigação de indenizar o dano – ela encontra-se prevista no inciso IV do

artigo 387 do Código de Processo Penal, o PLS 280/2016 apenas combinou esses

dois artigos. Além disso, o inciso II do artigo 4º e seu parágrafo único do projeto de

lei  de  abuso de  autoridade são praticamente  iguais  ao  inciso  I  do  artigo  92 do

Código Penal e seu parágrafo único, respectivamente.

O terceiro ponto aborta o fato do artigo 9º ser extremamente vago ao definir

como tipo penal a ordem de prisão, captura ou detenção fora das hipóteses legais. O

quarto ponto ressalta aspecto similar presente no inciso II do artigo 9º, já que tal

artigo  trata  da  criminalização  da  não  concessão  da  liberdade  provisória  quando

assim admitir a lei, alertando para o risco de haver um excesso de responsabilização

dos juízes sempre que o Tribunal conceder a liberdade fundado em interpretação

diversa da lei. 

O quarto ponto é o fato de que ao estabelecer como crime a conduta de
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deixar  de  executar  a  soltura  do preso no  mesmo dia  que expedido o  alvará,  o

estabelecimento desse tipo de lapso temporal (“no mesmo dia”) leva a incongruência

de criminalizar uma situação apenas pelo fato de ocorrer na madrugada, enquanto

caso a mesma situação ocorresse durante a manhã não haveria crime. 

A nota técnica aborda o estabelecimento do crime de ofender a intimidade de

acusado ou indiciado que seja constrangido a participar de divulgação a meios de

comunicação social ou seja fotografado embaraça o trabalho dos profissionais de

órgãos de comunicação social.

Outro elemento abordado é o fato de o artigo 13 do projeto de lei criminalizar

o  constrangimento  de  alguém a  depor,  sob  ameaça  de  prisão,  sobre  fatos  que

possam incriminá-lo, conduta que pode muito bem ser interpretada como a ação dos

agentes responsáveis por atuar em colaborações premiadas.

É feita uma crítica aos artigos 14 e 15 do PLS 280/2016, que haveriam por

instituir provas diabólicas. Isso porque a autoridade, caso acusada, teria que provar

ter se identificado ao preso ou que usou as algemas apenas nas hipóteses previstas.

Definir  qual  prova  deveria  ser  usada  nesse  caso  é  tarefa  difícil,  já  que  ou

demandaria uma prova onerosa como a filmagem de todos esses atos ou uma prova

leviana como mera declaração das autoridades.

A nota técnica critica a tipificação da reprodução de diálogo entre investigado

e pessoa obrigada a guardar sigilo nos autos do processo sobre fatos objetos da

investigação. Isso porque o entendimento jurisprudencial já pacificou-se no sentido

de ser possível que comunicações feitas com advogados alusivas a delitos podem

fazer parte do processo. 

Dura crítica é feita ao artigo 30, devido ao fato de definir a persecução penal

sem  justa  causa  como  crime.  A  crítica  é  feita  pois  o  dispositivo  ameaça  a

investigação de fatos, já que via de regra a investigação em seu início carece de

provas, podendo muitas investigações em seu desfecho natural encaminharem-se

para uma situação em que se constata que não houve crime, não sendo correto

criminalizar a conduta da autoridade salvo tenha agido de má-fé.

Por  fim  é  comentado  sobre  a  possibilidade  de  solução  na  esfera

administrativa  da  perda  de  prazo  para  investigação  ou  fiscalização,  conduta

tipificada no artigo 31 do  PLS 280/2016.

Em 06 de outubro de 2016,  é  juntado ao processo o Ofício  469/2016 da

Câmara Municipal de Jundiaí, que encaminha a Moção nº 384. Tal moção tem como
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conteúdo o repúdio ao Projeto de Lei do Senado que define os crimes de autoridade,

em especial  seu artigo 22, no tocante às expressões “terceiros não incluídos no

processo judicial” ou “motivação política”. Na opinião da Câmara, a presença dessas

expressões na lei abre espaço para que corruptos e corruptores utilizem a lei para

escaparem ilesos. 

Em  26  de  outubro  de  2016,  é  juntado  ao  processo  um  expediente  do

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas,  de  Material

elétrico  e  Eletrônico  da Região das  Agulhas  Negras -  RJ  (SINDMETAL-AN).  Tal

expediente faz uma introdução à temática, abordando o fato de que, em sua visão,

os tribunais pátrios aplicavam a teoria de que a nulidade processual era fruto da

incompatibilidade entre o ato concreto e valores jurídicos relevantes até a criação

dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado nos Ministérios

Públicos,  dotados  de  “um  fantástico  esquema  de  espionagem  e  métodos

pragmáticos equivalentes as lendárias 'Blistzkriegs' das Tropas Nazistas.”.

O  SINDMETAL-AN,  em  seu  expediente,  alerta  para  o  excesso  de  poder

assimilado pelo Judiciário através do Ministério Público e que acabou por superar a

teoria da nulidade citada e a substituiu por uma “Cruzada do bem contra o mal” no

mundo jurídico. Defende o projeto de lei de abuso de autoridade como instrumento

apto a coibir a vulgarização do uso do instituto da prisão preventiva. De acordo com

o  expediente  a  ausência  de  uma  norma  própria,  como  o  PLS  280/2016,  torna

impossível que “membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, percam a

liberdade, por pratica de crimes, ou abuso do Poder.”.

De  acordo  com  o  referido  expediente,  a  inexistência  de  mecanismos  de

controle do Poder Judiciário torna letra morta a disposição constitucional que “todo

poder emana do povo”.  Passa-se a citação de expressão atribuída a Charles de

Gaulle de que “o Brasil não é um país sério”, que de acordo com o expediente foi

proferida por um diplomata brasileiro em uma crise envolvendo mar territorial, sendo

feita uma analogia com “problemas domésticos de independência entre os Poderes”

envolvendo o pré-sal. 

Por  fim,  o  Sindicato  Regional  anexa  o  Procedimento  Investigatório  nº

0024731-02.2016.8.19.0000,  que  em  sua  visão  é  exemplo  de  abuso  de  poder

derivado da ausência de norma reguladora. Aduz também a urgência de que o PLS

280/2016  seja  aprovado  a  fim  de  que  o  Brasil  não  seja  lançado  num  abismo

institucional.
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Outro sindicato que manifestou seu apoio à aprovação do projeto de lei que

define os crimes de abuso de autoridade foi o Sindicato dos Agentes Penitenciários

do Estado de São Paulo – SINDASP, em sua moção de apoio apenas reiterou o

apoio e disse que nem as autoridades operadoras da lei devem estar acima dela.

Em  seguida,  encontram-se  anexos  à  moção  dois  pedidos  de  providências

envolvendo o mesmo procedimento investigatório  citado pelo SINDMETAL-AN. O

SINDASP  aditou  ainda  dois  pedidos  de  esclarecimentos  envolvendo  o  mesmo

procedimento  investigatório  com  suposto  abuso  de  autoridade,  um  dos  pedidos

dirigido  a  Subprocuradora  Geral  da  República  e  outro  ao  Desembargador  José

Mufíios Pifíeiros Filho do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Em 02 de dezembro de 2016 é juntada ao processo outra manifestação do

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas,  de  Material

elétrico e Eletrônico da Região das Agulhas Negras – RJ em virtude da ocorrência

de uma sessão de debates no Senado com a presença do Juiz Sergio Moro. Nesta

segunda manifestação, o sindicato ressalta a necessidade de urgência em aprovar o

PLS 280/2016 a fim de refrear ilegalidades cometidas por juízes, com destaque para

o Juiz  Federal  Sergio Moro.  A manifestação combate o discurso do referido juiz

acerca do projeto de lei e suas “punições hermenêuticas”. Para o sindicato, esse tipo

de discurso serve para justificar abusos de autoridade através do uso de sofismas,

sendo o PLS 280/2016 instrumento hábil a erradicar o comportamento sofismático

das autoridades do Judiciário. 

A manifestação novamente traz ao debate o Procedimento Investigatório nº

24731-02-2016.8.19.0000  envolvendo  o  parlamentar  e  sindicalista  Jeremias

Casemiro, além de citar outros casos concretos envolvendo abuso de autoridade.

Ressalta a importância de combater o uso leviano da prisão preventiva tendo em

vista que o tempo que a pessoa passa presa não tem como ser devolvido a ela pelo

Estado ou pela  autoridade responsável  pelo  “erro”.  Para  o sindicato,  o  “aspecto

'sagrado' da Operação Lava Jato” e a suposta alegação de que a aprovação do PLS

280/2016 prejudicará a atuação de juízes e promotores não pode ser óbice para a

aprovação do diploma.

Na segunda parte da manifestação é feito um paralelo entre as “dez medidas

anticorrupção”, a propaganda nazista, Hitler e o Juiz Sergio Moro. Ressalta que o

PLS não busca apenas coibir os abusos praticados na Operação Lava Jato, mas

também abusos praticados sistematicamente por  juízes e promotores em todo o
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território  nacional.   Reforça  o  argumento  de  que  o  projeto  de  lei  balanceia  o

equilíbrio entre os Poderes e roga pela sua aprovação.

A manifestação do Tribunal de Contas da União – TCU – através do aviso nº

1062 foi juntada ao processo em 05 de dezembro de 2016. O aviso contém a ata da

Sessão Extraordinária  que tratou  da matéria,  determinando sua remessa para  a

Consultoria Jurídica do órgão e ao Ministério Público junto ao TCU. 

A Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União – Conjur – inicia o

exame da matéria ressaltando o impacto do projeto de lei na opinião pública e em

seguida  passa  a  analisar  os  impactos  da  aprovação  do  PLS  280/2016  no

desempenho institucional do TCU, principalmente o trabalho dos auditores federais

de controle externo, membros do Ministério Público de Contas e ministros do TCU. 

A consultoria jurídica acredita que apesar de o PLS 280/2016 definir como

sujeitos ativos dos crimes nele previstos, os membros do Judiciário, Legislativo e

Ministério  Público  e  agentes  da  Administração  Pública,  os  crimes  previstos,  na

maioria, apenas poderiam ser praticados por policiais e juízes. Da análise, concluiu-

se que as condutas que poderiam ser cometidas por membros do TCU referem-se

às previstas nos artigos 25 e 31 do projeto de lei.

A conduta prevista  no artigo 25 refere-se à obtenção de provas por  meio

ilícito,  sendo  que  já  existe  tal  previsão  tanto  no  nível  constitucional  quanto  no

infralegal, no Código de Processo Penal. Desta forma, a Conjur acredita que esse

artigo  não  traria  nenhum  óbice  à  atuação  do  TCU  pois  os  mandamentos

constitucionais e legais já em vigor são respeitados.

Já quanto ao artigo 31, a Conjur acredita que o tipo é excessivamente vago,

qual seja:

Art. 31. Exceder o prazo fixado em lei ou em norma infralegal para a
conclusão  de  procedimento  de  investigação  ou  de  fiscalização,
exceto nas investigações criminais ou inquéritos policiais nos quais
haja prévia e motivada autorização judicial.

O tipo  abrange  o  excesso de prazo  envolvendo qualquer  investigação ou

fiscalização,  incluindo  nesse  caso  aquelas  conduzidas  pelo  TCU,  entretanto  o

dispositivo  excetua  a  ilicitude  apenas  das  investigações  de  caráter  criminal  e

inquéritos policiais com prévia autorização judicial, não abrangendo investigações e

fiscalizações administrativas.  Além disso,  na opinião do órgão consultivo,  tal  tipo
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deveria  prever  uma  finalidade  especial,  através  da  inserção  da  expressão

“prejudicando ou tendo como fim prejudicar o investigado ou fiscalizado”. 

Desta forma o órgão conclui que as condutas descritas no projeto de lei não

violam  as  garantias  dos  membros  do  TCU  ou  atrapalham  o  exercício  de  suas

atribuições, com exceção do artigo 31, sendo feita uma sugestão de redação para o

referido artigo,  inserindo a expressão definidora do fim específico e retirando do

texto a excludente.

A mensagem do  Ministério  Público  de  Contas  resume  os  argumentos  da

Conjur  já  apresentados  e  logo  de  início  posiciona-se  contra  o  entendimento  da

consultoria jurídica de que a nova legislação teria pouco potencial  de impactar a

atividade de controle externo. Em seguida passa a expor sua própria visão quanto

ao projeto de lei.

Comenta-se da descrença da população no Direito Penal e é apresentado

como um dos motivos a descodificação desse ramo do Direito, através da edição de

normas  penais  esparsas  como  o  PLS  280/2016.  Acrescenta-se  ainda  que  essa

descodificação é apresentada mais como um combate simbólico do Estado ante

determinados  assuntos  do  que  uma  efetiva  solução  para  os  problemas  que  se

propõe  a  resolver.  Sobre  o  tema  é  comentado  ainda,  com  base  em penalistas

renomados como Silva Sánchez e Zaffaroni, que o aperfeiçoamento das instâncias

de controle do aparato repressivo seriam mais eficazes que a mera criação de novos

tipos penais.

Na  esteira  do  entendimento  exposto,  o  Ministério  Público  de  Contas

posiciona-se no sentido da manutenção da codificação do Direito Penal, entendendo

que o PLS “requer diversos ajustes para seu aperfeiçoamento.”. 

O primeiro artigo objeto de crítica é o artigo 9º: “Ordenar ou executar captura,

detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem suas formalidades”. Um dos

pontos a serem ajustados é a utilização de conceitos como “hipóteses legais”, já que

essas  hipóteses  não  são  de  simples  interpretação,  sujeitando-se  à  constante

delimitação de seu sentido através do Judiciário. 

O MP defende que apesar de a autoridade atuar com grande diligência, sua

decisão sempre está passível de ser revista pelo Poder Judiciário. Logo, a criação

de  tipo  penal  como  esse  criminalizaria  a  aplicação  do  Direito  nas  searas

investigativas e judiciais. Além disso iria de encontro à norma da Lei Complementar

n° 35/ 1979 – Lei Orgânica da Magistratura – que garante que o juiz não será punido
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pelas  opiniões  que  manifestar  ou  por  suas  decisões,  salvo  impropriedade  ou

excesso de linguagem. 

 O artigo 30,  que pune o início  da persecução sem justa causa,  também

merece  revisão  segundo  o  Ministério  Público  de  Contas,  tendo  em vista  que  o

conceito de justa causa varia conforme a situação fática, sendo comum sua revisão

nas  instâncias  superiores.  Além  disso,  a  definição  absoluta  de  justa  causa  é

demasiada complicada em um procedimento que busca justamente a elucidação de

fatos obscuros. 

O artigo 31 também sofre críticas pois  penaliza o excesso de prazo para

conclusão de investigação ou fiscalização. Para o Ministério Público junto ao TCU

esse  artigo  possui  duas  impropriedades:  o  fato  de  o  prazo  para  conclusão  de

inquérito  policial  com acusado solto  não  ser  peremptório  e  a  diminuta  lesão  da

conduta, que poderia ser prevenida com sanções administrativas.

3.1.2. Plenário do Senado Federal

No período entre 5 e 14 de dezembro de 2016, o Senador Roberto Requião

elaborou 3  relatórios legislativos.  No relatório  constam as vinte e uma emendas

apresentadas após os diversos debates no Plenário e audiências públicas, dessas

emendas duas foram apresentadas pela Comissão de Consolidação da Legislação

Federal e Regulamentação da Constituição e dezenove pelo Plenário. Além disso,

nesse intervalo de tempo houve um requerimento de urgência para o PLS 280/2016

e, subsequentemente, quatro requerimentos pela extinção da urgência.

O terceiro relatório elaborado pelo Senador Roberto Requião, que consolida a

análise de todas as emendas propostas, inicia abordando os aspectos principais do

projeto de lei. Em seguida, expõe quais leis serão modificadas ou revogadas com a

aprovação do projeto, relembra a justificação adotada pelo autor do projeto e passa

a descrever todas as emendas propostas. 

Na  parte  da  análise  concluiu  que  não  há  vício  de  constitucionalidade,

juridicidade  ou  regimental.  No  mérito  o  PLS  foi  entendido  como  conveniente  e

oportuno, com a lei em consonância com o II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO

POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO. Além disso,

ressalta que a lei que o PLS substitui – Lei nº 4.898, de 1965 – é excessivamente

vaga, havendo um ganho de segurança jurídica no sistema penal caso o PLS seja
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aprovado. Encara ainda como um aspecto positivo a descrição precisa de trinta tipos

em substituição aos nove tipo previstos na lei de 1965.

Após essas considerações o relator  passa a  mencionar  sugestões para o

aprimoramento do projeto de lei. Atento às críticas recebidas referentes ao crime de

hermenêutica,  inseriu-se  no  substitutivo  um  parágrafo  único  no  artigo  primeiro

estabelecendo que não constitui crime de abuso de autoridade o ato amparado em

interpretação, precedente ou jurisprudência divergentes, bem assim o praticado de

acordo com avaliação aceitável e razoável de fatos e circunstâncias determinantes,

desde que, em qualquer caso, não contrarie a literalidade da lei que define os crimes

de abuso de autoridade.

O relator optou por ampliar o sujeito ativo do crime, definir a ação para estes

crimes  como pública  incondicionada  e  adotar  também as  sugestões  do  Ministro

Gilmar Mendes especificando melhor os tipos penais. 

Alguns dispositivos previstos no texto inicial do PLS foram excluídos por já

haver  regulamentação em outras leis,  como a quebra do sigilo bancário e a Lei

Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, outros foram excluídos do PLS e no

seu lugar foi modificado o diploma legislativo específico sobre o assunto a exemplo

da interceptação telefônica e a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. O relator passa

então a expor quais dispositivos das emendas propostas foram adotados e quais

foram  rejeitados  e  ao  fim  vota  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  seu

substitutivo. 

3.1.3. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

Em 19 de dezembro de 2016 é juntado ao processo o ofício nº 183.54/2016-

GAB/CONAMP  da  Associação  Nacional  dos  Membros  do  Ministério  Público  –

CONAMP. Tal ofício posiciona-se pela rejeição do projeto de lei e apresenta nota

técnica sobre o assunto. Na nota técnica a entidade ressalta o momento político do

país, alegando que o Legislativo deve privilegiar a edição de leis que busquem o

combate à corrupção em consonância com a vontade da população.

O CONAMP alega ainda que o Ministério Público não participou do processo

de elaboração do projeto de lei e em seguida trata de aprofundar a discussão sobre

o tema. Realça que o Direito Penal brasileiro não admite responsabilidade penal

objetiva, necessitando que para a ocorrência do crime, haja um ato de vontade de
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praticar  a  conduta  somado a  uma finalidade  específica  de violar  o  bem jurídico

tutelado no caso dos crimes dolosos. Para o CONAMP só há crime de abuso de

autoridade na modalidade dolosa, quando há a vontade de ir além do permitido. 

Na  visão  da  associação,  o  projeto  de  lei  criminaliza  condutas  que  não

possuem o fim específico. Além disso, defende que há excesso de subjetividade na

definição dos tipos, contribuindo para a insegurança jurídica e limitação do trabalho

dos  agentes  públicos,  algo  que  seria  “verdadeira  algema  à  atuação  do  agente

público”.  A opinião  do CONAMP é de  que  “o  PLS é  terreno  fértil  a  ingerências

indevidas e consagrará a impunidade, por, com tal subjetivismo, imobilizar a atuação

dos agentes estatais.

O CONAMP faz ainda críticas a artigos pontuais do PLS. Os artigos 9º, 30 e

31 do projeto de lei são criticados pelo fato de irem contra o sistema processual e o

duplo grau de jurisdição, acreditando que a discordância do juiz em relação a tese

apresentada ou não recebimento da denúncia não podem resultar na imputação de

crime de abuso de autoridade, sob risco de ter como consequência a limitação do

trabalho do Ministério Público.

Também  recebe  críticas  o  artigo  28  que,  segundo  o  CONAMP,  limita  a

produção  de  provas  e  sua  inserção  nos  autos  na  fase  de  investigação.  Para  a

entidade a conduta que deveria ser reprovada é a divulgação indevida das provas e

não sua mera inserção ou reprodução no processo. Para a associação a proteção

do sigilo abrange apenas a esfera das funções e nunca o ilícito, a real finalidade do

artigo seria de “criar uma imunidade total frente aos diálogos de certas autoridades e

pessoas públicas”. Ainda sobre o mencionado artigo, comenta-se sobre a atecnia de

sua  redação  em  definir  como  crime  a  inserção  de  provas  relacionadas  à

investigação, ao invés de penalizar a inserção de provas que nada tem a ver com a

investigação. 

Quanto  à  penalização  do  início  da  persecução  penal  sem justa  causa,  o

CONAMP argumenta que tal dispositivo viola a independência e autonomia funcional

do Ministério Público. Além disso, de acordo com a associação, a denúncia deve

ocorrer sempre que há indícios de materialidade e autoria, não havendo obrigação

de resultado. Sofre críticas também o artigo 31, fundamentadas no argumento já

exposto no trabalho sobre a subsidiariedade do Direito Penal.

Em  7  de  fevereiro  de  2017  foi  juntado  ao  processo  um  pedido  do

SINDMETAL-AN para  ingressar  como  Amicus Curiae na  ADPF 402.  Tal  ação foi
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responsável  pelo  afastamento  do  Renan  Calheiros  do  Congresso  Nacional  e  o

sindicato viu-se na obrigação de auxiliar na defesa de Renan Calheiros em virtude

de ter sido ele a propor o PLS 280/2016. O projeto de lei, segundo o sindicato, “traz

consigo um viés de luta de classes, e na macro exposição de uma luta de Poderes.”.

Alega ainda que o afastamento foi um ato de revanchismo pelo trabalho do Senador

no projeto de lei.

Ainda em 7 de fevereiro de 2017,  foi  também juntado o Ofício  793/16 da

Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e

do Distrito Federal. Tal ofício externou moção de repúdio em relação ao projeto de lei

que define os crimes de abuso de autoridade. A justificativa para sua opinião é que a

real finalidade do PLS é “punir e certamente retaliar servidores em geral, inclusive de

órgãos controladores que tem agido contra a corrupção de muitos políticos”.

Em  13  de  fevereiro  de  2012  foi  juntado  Ofício  da  Câmara  Municipal  de

Governador Valadares manifestando seu repúdio em relação ao PLS 280/2016. Tal

ato se justifica para “proteger  o sistema judiciário  brasileiro,  para que ele  possa

funcionar  e  cumprir  seu  papel  institucional.”,  menciona  também a utilização  das

expressões vagas como “fora das hipóteses legais” e “terceiros não incluídos no

processo judicial ou inquérito”.

O  ofício  dos  vereadores  de  Governador  Valadares  cita  ainda  a  situação

política do país,  alegando que membros do Congresso querem intimidar juízes e

relatando  a  desconfiguração  pelos  legisladores  do  pacote  de  medidas  contra  a

corrupção.

Em 29 de março de 2017 o Senador Roberto Requião emitiu novo relatório

legislativo,  contendo  6  novas  emendas  se  comparado  ao  relatório  já  analisado,

sendo que apenas uma das emendas foi  acolhida, referente ao aperfeiçoamento

técnico de um artigo.

Foi solicitada a tramitação conjunta, em 04 de abril de 2017, do Projeto de Lei

do Senado nº 280, de 2016, com o Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2017. Em

seguida,  em 17 de  abril  de  2017,  é  juntado novo  relatório  do  Senador  Roberto

Requião, este novo relatório abrange a análise e votação das dezessete emendas

propostas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O Senador compara

também a proposta original  do PLS nº 280, de 2016, com o substitutivo por ele

proposto,  além de também analisar  o  PLS nº  85,  de 2017.  O Senador  passa a

comentar sobre a validade dos dois projetos de lei nos aspectos formais e quanto à
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oportunidade e conveniência. 

O Senador aborda ainda em seu relatório os principais aspectos controversos

do projeto de lei. Traz à tona diversos conceitos de abuso de autoridade, valendo-se

tanto do conceito utilizado na justificação do PLS nº 85, de 2017, quanto do conceito

empregado pela jurisprudência e doutrina. 

O  Senador  realiza  também  uma  análise  comparativa  dos  dispositivos

utilizados para evitar o crime de hermenêutica, atento às diversas críticas sofridas

pelo projeto de lei. Abordou o dispositivo que utilizou em seu Substitutivo ao PLS nº

280, de 2016 e as diversas interpretações distintas do que tinha como finalidade ao

elaborar o dispositivo. Analisou também o dispositivo constante do texto original do

PLS  nº  85,  de  2017  e  seus  diversos  aspectos  controversos.  Fruto  da  análise

conjunta  dos  dispositivos  elaborou  novo  texto,  buscando  suprimir  a  divergência

interpretativa e a má técnica legislativa empregada e permitindo a não criminalização

da hermenêutica. 

No relatório legislativo consta ainda críticas ao sujeito ativo do crime de abuso

de autoridade utilizado pelo PLS nº 85, de 2017, que separa agentes políticos de

servidores comuns, algo que na opinião do Senador “trata-se de uma segregação

descabida, até porque todos os agentes públicos, no caso de abuso de autoridade,

devem responder igualmente pelas condutas praticadas”. O Senador, em resposta

às críticas relacionadas a uma suposta incompatibilidade entre o Substitutivo ao PLS

nº 280, de 2016 e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, diz que ambas são

compatíveis, podendo coexistir harmoniosamente. 

Quanto  à  ação  penal  foi  comentado  sobre  as  vantagens  da  ação  penal

pública  incondicionada  estabelecida  pelo  PLS  nº  85,  de  2017  em  relação  à

condicionada a representação ou a requisição do Ministro da Justiça que tinha sido

originalmente prevista no PLS nº 280, de 2016. Ressaltou-se também as vantagens

da possibilidade de haver legitimação concorrente do ofendido de modo a conceder

mais efetividade à lei. Em seguida há a análise de todas as emendas que foram

propostas e o voto do relator pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 85, de

2017,  na  forma  da  emenda  substitutiva  apresentada  no  relatório,  restando

prejudicada o PLS nº 280, de 2016.

Em  25  de  abril  é  juntada  carta  do  Instituto  Democracia  e  Liberdade

manifestando-se contra  o  PLS nº  280,  de  2016 por  acreditar  que caracteriza-se

como “medida de retaliação da classe política às investigações ora em curso e de



53

tentativa de obstrução da Operação Lava Jato.”.

Encerrando  o  processo  legislativo  referente  ao  PLS  nº  280,  de  2016  é

confeccionado  o  último  relatório  do  Senador  Roberto  Requião  analisando  cinco

emendas propostas na CCJ e em seguida propondo novo Substitutivo ao  PLS nº

85/2017.

3.2. PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 85, DE 2017 – PLS 85/17

O Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2017 é proposto pelo Senador Randolfe

Rodrigues e trata  sobre  os  crimes de abuso de autoridade.  Em sua justificação

remete à necessidade de se atualizar a legislação sobre o tema e define o que seria

abuso de autoridade, ressaltando que sempre será um ato doloso. 

Aborda  as  condutas  que  foram tipificadas  tanto  no  PLS 280/2016  quanto

novos tipos constantes no PLS 85/17 e ainda analisa duas novas condutas que

foram abordadas no novo projeto de lei: a “carteirada” e o uso abusivo dos meios de

comunicação pela autoridade encarregada da investigação. Também foi analisada a

problemática da criminalização da hermenêutica e as medidas tomadas para evitá-

la. É explicado também que o novo projeto evitou limitar a interpretação tanto do juiz

quanto das demais autoridades encarregadas de aplicar a lei. 

3.2.1. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

Entre  17  e  26  de  março  de  2017  são  anexados  ao  processo  legislativo

referente  ao  Projeto  de  Lei  do  Senado  nº  85,  de  2017  os  mesmos  relatórios

elaborados  pelo  Senador  Roberto  Requião  e  que  foram  analisados  no  tópico

referente ao PLS 280/16.

3.2.2. Plenário do Senado Federal

Em 26 de março de 2017 é feito um requerimento de urgência para o PLS nº

280, de 2016 e PLS nº 85, de 2017 que tramitam em conjunto. Nessa mesma data é

emitido o 

Encerrando o debate do assunto no Senado, o Substitutivo apresentado no

último  parecer  do  Senador  Roberto  Requião  é  votado  no  Plenário  do  Senado
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Federal e é aprovado com cinquenta e quatro votos a favor e dezenove contra. O

projeto  de  lei  é  assinado  em  10  de  maio  de  2017  e  remetido  à  Câmara  dos

Deputados através do Ofício nº 368/17. 

3.3. PROJETO DE LEI Nº 7596/2017

Em 10  de  maio  de  2017  é  recebido  pela  Mesa  Diretora  da  Câmara  dos

Deputados o Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2017, para revisão da Câmara dos

Deputados. Na mesma data é apresentado o Projeto de Lei nº 7596/2017. Até a

conclusão do trabalho, o único movimento relevante do projeto de lei na Câmara dos

Deputados  foi  a  sua  apensação  ao  PL  6361/2009  e  conseguinte  inclusão  da

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão e Comissão de

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Como consequência de ser

distribuída a mais de três comissões de mérito, foi criada comissão especial para

analisar a matéria.

3.4. O PROJETO DE LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE 

E O CRIME DE HERMENÊUTICA

Após o início dos debates envolvendo o projeto de lei que define os crimes de

abuso  de  autoridade  um  dos  pontos  mais  problemáticos  envolvia  a  suposta

tipificação  do  crime  de  hermenêutica.  Esse  aspecto  foi  abordado  tanto  por

manifestações  dentro  do  próprio  processo  legislativo,  conforme  já  abordado  no

trabalho,  quanto  pela  mídia,  a  exemplo  de  editorial  de  Egon  Bockmann Moreira

publicado na gazeta do povo: 

Trata-se do PLS 280/2016, que, em uma de suas versões, tem o art.
1º, parágrafo único, a preceituar que “Não constitui crime de abuso
de  autoridade  o  ato  amparado  em  interpretação,  precedente  ou
jurisprudência divergentes,  bem assim o praticado de acordo com
avaliação  aceitável  e  razoável  de  fatos  e  circunstâncias
determinantes,  desde  que,  em  qualquer  caso,  não  contrarie  a
literalidade desta Lei.”. O que este finalzinho do dispositivo quer dizer
é  o  seguinte:  se  a  letra  crua  da  lei  for  desobedecida,  não  há
alternativa – deu-se o crime, que deverá ser punido. O que importa
dizer que toda a Lei de Abuso de Autoridade, palavra por palavra, em
seu sentido  genuíno,  sobrepõe-se a  qualquer  interpretação.  Ainda
que prevaleçam outras redações ao dispositivo, o problema persistirá

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126377
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se mantido o seu núcleo relativo à atividade interpretativa – pautando
a atividade do aplicador ao submetê-la à censura penal.

3.4.1. O conceito de hermenêutica

Para compreender o que é  o crime de hermenêutica  é importante fixar  o

sentido de hermenêutica. Valendo-se das lições de doutrinadores famosos, temos

que  para  Montoro  (2000,  p.  369)  a  hermenêutica  é  “a  teoria  científica  da

interpretação”. Já de acordo com França (2009, p.19), hermenêutica é a “parte da

ciência jurídica que tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos, que

devem ser utilizados para que a interpretação se realize, de modo que o seu escopo

seja  alcançado  da  melhor  maneira”.  Segundo  Maximiliano  (2011,  p.  1)  a

hermenêutica jurídica:

Tem  por  objeto  o  estudo  e  sistematização  dos  processos
aplicáveis  para  determinar  o  sentido  e  o  alcance  das
expressões do Direito[…] Esta se aproveita das conclusões da
Filosofia Jurídica; com o auxílio dela fixa novos processos de
interpretação; enfaixa-os num sistema, e, assim areja com um
sopro de saudável modernismo a arte.

Conceito intimamente relacionado à hermenêutica é o de interpretação. Para

França (2009, p. 19) a interpretação seria “aplicar as regras, que a hermenêutica

perquire e ordena, para o bom entendimento dos textos legais”. Maximiliano aduz

que: 

A Interpretação, como as artes em geral, possui a sua técnica, os
meios para chegar aos fins colimados[…] Do exposto ressalta o erro
dos que pretendem substituir uma palavra pela outra; almejam, ao
invés de Hermenêutica, Interpretação. Esta é aplicação daquela; a
primeira descobre e fixa os princípios que regem a segunda.

Ocorre  que  o  conceito  de  interpretação  não  é  facilmente  sintetizado.  É

justamente com base na problemática dessa conceituação que filósofos do Direito

se ocupam há anos. Enquanto a hermenêutica têm um conceito bem definido como

a ciência que estuda a interpretação, seu objeto de estudo varia de acordo com a

ótica  pela  qual  é  observado.  O  caráter  complexo  da  interpretação  dificulta  o

estabelecimento de um conceito absoluto capaz de defini-la.
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Resumir a interpretação à simples aplicação de um método científico pelo

intérprete seria desconsiderar os estudos hermenêuticos desde a época da escola

da exegese. A utilização de métodos interpretativos como o literal,  teleológico ou

histórico certamente apresentam uma das facetas de como o intérprete chegou à

determinada decisão,  mas não é suficiente  para explicar  todas as motivações e

influências que concorreram para o resultado.

Olhando por  outro  ponto  de vista,  a  moldura  estabelecida  por  um ato  de

conhecimento  e  a  escolha  de  um  ponto  dentro  dessa  moldura  por  um  ato  de

vontade, conforme ensinado por Kelsen, é capaz de sintetizar o processo de tomada

de decisão. Traz ao debate, diferente da escola da exegese, a participação do íntimo

do  intérprete.  Ocorre  que  Kelsen  não  aprofunda  seu  estudo  nos  aspectos  mais

intrínsecos tanto do ato de conhecimento quanto do ato de vontade. Além disso,

Kelsen acaba justificando uma ampla e quase irrestrita liberdade interpretativa ao

defender  que  o  intérprete  pode  escolher  inclusive  um  ponto  fora  da  moldura

estabelecida pelo ato de conhecimento e essa decisão será juridicamente válida. Os

reflexos de uma conceituação de interpretação nesse sentido é temerária no sentido

de tornar cinzenta a linha que separa a discricionariedade inerente à interpretação

da arbitrariedade do intérprete.

Já em Viehweg, apesar de o autor aproximar o Direito de conceitos como

moral e justiça, há pouca definição do processo interpretativo, de como o intérprete é

capaz  de  chegar  a  uma  decisão  sobre  o  alcance  de  determinada  norma.  É

justamente  o  oposto  de  Kelsen,  ao  passo que  Viehweg ocupa-se da função  da

interpretação das normas para a sociedade e construção da justiça deixa de delinear

o método pelo qual a interpretação é realizada.

Diante do exposto, percebe-se que a definição do conceito de interpretação e,

principalmente, o completo entendimento de como esse processo ocorre na cabeça

do intérprete é atividade complexa por envolver fatores objetivos e subjetivos. É com

esse entendimento que será analisado o projeto de lei que busca estabelecer um

limite entre  uma interpretação que é considerada legal e outra interpretação que é

eivada de abuso de autoridade, reprovável e penalmente punível. 

3.4.2. Análise do caput do artigo 9º e sua finalidade

A título de análise para a relação entre o projeto de lei que define os crimes
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de abuso de autoridade e o crime de hermenêutica foi escolhido o artigo 9º pelo fato

de tal dispositivo ter sofrido duras críticas durante o debate legislativo. O caput do

artigo 9º passou por diversas transformações ao longo do processo legislativo. Para

facilitar a visualização dessas mudanças ao longo do tempo foi elaborada a tabela a

seguir:

Projeto  de  Lei  do

Senado  nº  280,  de

2016 

Emenda do Relator na

CECR de 12/07/2016

–  Senador  Romero

Jucá (Substitutivo) 

Emenda do Relator na

CCJ de 22/03/2017 –

Senador  Roberto

Requião

(Substitutivo) 

Projeto  de  Lei  nº

7.596, de 2017

Ordenar  ou  executar

captura,  detenção  ou

prisão  fora  das

hipóteses  legais  ou

sem  suas

formalidades 

Ordenar  ou  executar

captura,  detenção  ou

prisão  fora  das

hipóteses  legais  ou

sem  o  cumprimento

ou  a  observância  de

suas formalidades 

Decretar  prisão

preventiva,  busca  e

apreensão  de  menor

ou  outra  medida  de

privação da liberdade,

em  manifesta

desconformidade com

as hipóteses legais 

Decretar  medida  de

privação  da  liberdade

em  manifesta

desconformidade  com

as hipóteses legais 

Percebe-se que através da alteração do verbo inicial  do tipo deixou-se de

punir o agente que apenas executa a prisão e optou-se por responsabilizar apenas

aquele que decretar a medida de privação de liberdade. Na redação mais atualizada

do  dispositivo  optou-se  por  definir  como  elementar  do  tipo  qualquer  medida  de

privação  de  liberdade  em  vez  de  definir  espécies  específicas  como  a  captura,

detenção, prisão ou busca e apreensão de menor. Por fim, deixou-se de punir a

medida de privação de liberdade sem observância das formalidades legais e optou-

se por definir como crime apenas aquela em desconformidade com as hipóteses

legais.

Como última observação sobre a técnica legislativa empregada no artigo deve

ser ressaltada a escolha da expressão “hipóteses legais”. A expressão foi duramente

criticada ao longo da elaboração da lei  em função de permitir  ampla margem de

interpretação do intérprete. Nesse caso é necessário fazer alguns questionamentos.

Como definir com precisão o que está manifestamente em desconformidade com as
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hipóteses legais, sendo que esse sentido é definido mediante uma nova atividade

interpretativa?  Até  que  ponto  a  insegurança  jurídica  trazida  por  novas

(re)interpretações poderão afetar a capacidade de julgamentos dos magistrados?

Como precisar objetivamente o alcance de expressões abertas como garantia da

ordem pública ou da ordem econômica, que a própria doutrina tem dificuldade para

limitar?

A análise  isolada desse tipo  penal  pode fortalecer  o  argumento de que o

projeto de lei realmente está criminalizando a hermenêutica (ou a interpretação). O

argumento  normalmente  citado  neste  debate  é  o  de  que,  por  exemplo,  toda

concessão de  habeas corpus  ou reforma de decisão pelas instâncias superiores

resultaria em um crime cometido pelo juiz que proferiu a decisão inicial.

Certamente o legislador não tinha como intenção punir todos os juízes que

tivessem suas decisões reformadas por tribunais superiores. Ao mesmo tempo em

que a lei não pode limitar dessa forma o trabalho do Judiciário, é temerária a total

falta de responsabilização dos juízes por suas decisões. Como já analisado na parte

inicial desse trabalho, tanto na abordagem tópico-problemática de Viehweg, quanto

na moldura de Kelsen, o juiz possui amplo espectro para decidir,  sendo ingênuo

acreditar  que  absolutamente  nenhuma  dessas  decisões  tão  difíceis  de  serem

controladas esteja eivada de algum tipo de abuso de autoridade.

A finalidade pública de estabelecer essa limitação aos juízes deve ser a de

evitar  que  ocorram  casos  como  a  prisão  de  Luiz  Carlos  Cancellier  de  Olivo.

Cancellier era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina desde maio de 2016

e, em 14 de setembro de 2017, foi preso, algemado, sob a acusação de obstruir a

investigação da Polícia Federal referente a desvio de verbas de cursos de Educação

a  Distância  oferecidos  pelo  programa  Universidade  Aberta  no  Brasil.  O  reitor

permaneceu cerca de trinta horas preso e foi solto no dia seguinte à sua prisão.

Após a prisão, o reitor foi afastado do cargo e proibido de frequentar a UFSC. Em 2

de outubro de 2017 o reitor se suicidou ao se jogar do quinto andar de um shopping. 

O trabalho não tem como objetivo avaliar se a atuação do magistrado nesse

caso configurou ou não abuso de autoridade. A análise desse caso faz se necessária

como um instrumento para verificar como a lei, caso aprovada, poderia ser aplicada

no caso concreto.

O tipo, em sua redação final, fala sobre “manifesta desconformidade com as

hipóteses legais”. Tomando como exemplo o caso do reitor Cancellier, caberá ao
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Judiciário, em uma nova atividade interpretativa, definir o alcance dessa expressão a

fim de verificar se o juiz que decretou a prisão atuou em manifesta desconformidade

com as hipóteses previstas.

Para refletir sobre a prisão de Cancellier e uma hipotética aplicação da lei que

define  os  crimes  de  abuso  de  autoridade,  serão  trazidos  à  baila  alguns  dos

argumentos apresentados por Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes (2017, p. 118-

124) no livro “Em nome da inocência: justiça”. Tomando a liberdade como regra e a

prisão  como  exceção,  com  fundamento  no  caput  do  artigo  5º  da  Constituição

Federal,  é  corolário  do  Direito  Penal  que  esta  apenas  deve  ser  aplicada  como

medida  excepcional.  Será  que  no  caso  do  reitor  a  prisão  era  absolutamente

necessária?

O Código  de  Processo  Penal,  em seu  Título  IX,  apresenta  uma série  de

medidas  cautelares  e  seus  requisitos,  como  a  necessidade  da  medida  e  sua

adequação. Infere-se desses dispositivos a necessidade de que a medida cautelar

observe o requisito da proporcionalidade. No caso do reitor, a prisão era a medida

cautelar  absolutamente  necessária  para  atingir  os  fins  desejados  na  instrução

penal? Não havia nenhuma outra medida que fosse capaz de garantir o que a prisão

do reitor garantiu? Entre todas as medidas adequadas ao fim desejado, não poderia

ser adotada medida menos gravosa? A decretação da prisão foi uma medida que

contribui  para  o  êxito  da  instrução penal?  Houve  proporção  entre  a  atuação do

Estado e os direitos individuais do reitor, com observância da “gravidade do crime,

as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, conforme

dispõe o inciso II do artigo 282 do CPP?

Após a análise do artigo presente no projeto de lei e da prisão do reitor é

possível  indicar  dois  casos  de  excesso  de  liberdade  interpretativa  prejudiciais  à

Justiça:  a  vagueza  de  estabelecer  como  elementar  de  um  tipo  penal  a

“desconformidade  com  as  hipóteses  legais”  e  a  não  responsabilização  de

magistrados que decretam prisões espetaculares e pouco úteis ao processo penal.

O projeto  de  lei  que define  os  crimes de abuso de autoridade tem como

objetivo  a  prevenção  de  condutas  como  a  prisão  midiática  do  reitor  Cancellier,

através da responsabilização daqueles que usam a liberdade interpretativa com a

finalidade específica de prejudicar outrem ou satisfazer desejo pessoal.

Dicotomicamente,  ao  mesmo  tempo  em  que  busca  limitar  a  atividade

interpretativa penalizando o intérprete que age com abuso de autoridade, o projeto
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de  lei  sofre  críticas  por  estabelecer  tipos  penais  abertos,  passíveis  de  ampla

interpretação pelo magistrado.  O legislador depara-se com o desafio de limitar a

interpretação, sem criar um rol de tipos penais capazes de ensejar novos abusos de

autoridade decorrentes de excesso de liberdade interpretativa.

3.4.3. As ressalvas adotadas para evitar a criminalização da hermenêutica

O Senador Roberto Requião, em seu relatório legislativo de 19 de abril  de

2017, já alertava para a necessidade de evitar a criminalização da interpretação. O

meio encontrado pelo legislador para atingir tal fim foi a elaboração do conceito de

abuso de autoridade, através da inclusão de um parágrafo ao artigo 1º. O artigo

primeiro por si só apenas define o sujeito ativo do crime. 

A  preocupação  em  definir  o  abuso  de  autoridade  surge  no  Substitutivo

proposto por Roberto Requião e passa por algumas transformações ao longo do

processo legislativo, conforme a seguinte tabela:

Emenda  do  Relator  na

CCJ  de  22/03/2017  –

Senador Roberto Requião

Projeto de Lei  do Senado
nº 85, de 2017

Projeto de Lei nº 7.596, de

2017

Parágrafo  único.  Não
constitui  crime  de  abuso  de
autoridade  o  ato  amparado
em interpretação, precedente
ou  jurisprudência
divergentes,  bem  assim  o
praticado  de  acordo  com
avaliação  aceitável  e
razoável  de  fatos  e
circunstâncias determinantes,
desde  que,  em  qualquer
caso,  não  contrarie  a
literalidade desta Lei.

Parágrafo  único.  Não
configura  abuso  de
autoridade: 
I  -  a  divergência  na
interpretação  de  lei  ou  na
avaliação de fatos e provas,
desde que fundamentada; 
II  -  o  exercício  regular  das
funções,  pelos  agentes
políticos referidos nos incisos
I a V do art. 2º, assegurada a
independência funcional; 
III - o cumprimento regular de
dever do ofício. 

§  1º  As  condutas  descritas
nesta Lei constituem crime de
abuso  de autoridade  quando
praticadas pelo agente com a
finalidade  específica  de
prejudicar  outrem  ou
beneficiar  a  si  mesmo  ou  a
terceiro,  ou,  ainda,  por  mero
capricho  ou  satisfação
pessoal. 
§  2º  A  divergência  na
interpretação  de  lei  ou  na
avaliação  de  fatos  e  provas
não  configura,  por  si  só,
abuso de autoridade. 

Enquanto a primeira redação apresentada foi criticada por definir como abuso

de autoridade atos que contrariassem a literalidade de uma lei repleta de expressões

vagas, a segunda redação mostrou-se ineficiente. Tal ineficiência deve-se no inciso I

à exclusão do abuso de autoridade bastando que haja fundamentação ou a mera
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reprodução nos incisos II e III de dispositivos do Código Penal referentes à exclusão

da ilicitude.

A redação mais atual dos parágrafos do artigo 1º do projeto de lei que define

os crimes de abuso de autoridade parece ser a mais acertada. Isso porque o §1º

determina que para a configuração do crime de abuso de autoridade é necessário a

presença  de  dolo  específico,  caracterizado  na  intenção  especial  de  prejudicar

terceiro ou beneficiar a si ou terceiro ou praticar a conduta por mero capricho. 

Para ressaltar  que a intenção da lei  não é criminalizar  a hermenêutica,  a

última redação do dispositivo ainda incluiu o §2º, atenta aos anseios expressados

nos diversos debates envolvendo a produção do projeto de lei, frisa que não haverá

abuso de autoridade diante de divergência na interpretação.

4. CONCLUSÃO

Após  a  análise  conjunta  das  teorias  da  interpretação  apresentadas  e  do

projeto de lei  que define os crimes de abuso de autoridade é possível  chegar a

algumas conclusões.

Resta superada a visão de que o juiz é simplesmente “boca da lei”. Qualquer

que seja a abordagem hermenêutica moderna adotada, a atividade interpretativa

reveste-se  de  um caráter  complexo,  em que  a  pessoa  do  intérprete  tem  papel

fundamental na escolha da decisão a ser adotada. 

Diversas são as formas como são apresentadas as interferências pessoais do

intérprete no processo de decisão:  seja a compreensão que o intérprete tem do

mundo ao seu redor e seu papel nele, seja o ato de vontade descrito por Kelsen ou a

abordagem problemática a ser adotada. Fato é que o íntimo do intérprete da lei tem

papel fundamental  na decisão a qual ele chegará, esteja essa motivação interna

explicitada na fundamentação do ato ou não. Conforme ensina Calamandrei (1995,

p.177) “as premissas, não obstante seu nome, são frequentemente postas depois. O

teto, em matéria jurídica, pode assim construir-se antes das paredes”.

Partindo  do  princípio  de  que  o  aplicador  do  direito,  no  âmbito  do  Poder

Judiciário ou Executivo, possui ampla margem de interpretação, resta a questão de

como reprimir  possíveis  abusos  cometidos  dentro  dessa  zona  cinzenta  que  é  a

interpretação. Como decorrência da natureza humana e sua relação com o poder,

enquanto alguns agentes públicos utilizam o poder que lhes é conferido pelo Estado
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para  a  consecução  da  finalidade  pública  e  atendimento  da  Justiça,  certamente

haverá aqueles que utilizam o poder para benefício próprio ou mera satisfação de

vontades pessoais, sem em nada procurar o bem da coletividade.

Nesse contexto é criado o projeto de lei que define os crimes de abuso de

autoridade.  Como  já  falado  ao  tratar  do  Executivo  e  Judiciário,  haverá  aqueles

legisladores que se mostram atentos aos desejos da população e seus eleitores e

haverá outros que utilizam a atividade legislativo apenas para auferir algum tipo de

benefício. 

O projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade é marcado pela

atuação  dessas  duas  espécies  de  legisladores.  Sem  dúvida,  diversos  políticos

envolvidos no projeto o utilizaram como instrumento de pressão política. Isso não

retira os possíveis benefícios da aprovação da lei, todavia a divulgação parcial pela

mídia  reduzindo  o  diploma  legislativo  a  um  instrumento  de  política  acabou  por

conduzir  a  opinião  pública  a  ser  contra  a  aprovação  do  projeto,  conforme

apresentado nas pesquisas conduzidas ao longo do debate legislativo e expostas

nesse trabalho.

Apesar da atuação daqueles que procuram valer-se do projeto de lei para fins

pessoais,  houve trabalho sério em cima do projeto,  como o do Senador Roberto

Requião. Através desse trabalho, buscou-se reduzir o caráter político do projeto e

inserir  dispositivos  que  concedessem  a  lei  a  capacidade  de  produzir  efeitos

condizentes com a finalidade pública do projeto: coibir abusos de autoridade sem

limitar a atuação dos agentes públicos a ponto de prejudicar o desempenho de suas

atividades institucionais. 

Há o risco de que, caso aprovada, a lei  seja desvirtuada para que alguns

indivíduos a usem como instrumento de vingança ou retaliação contra autoridades

que  agiram no  exercício  regular  do  direito.  Entretanto  esse  tipo  de  risco  existe

quando da elaboração de qualquer tipo de lei, é uma consequência direta da grande

amplitude que possui a atividade interpretativa. Por fim, independente da aprovação

ou não do projeto de lei, o debate sobre abuso de autoridade por si só já é uma

vitória para o Brasil. É a representação de mais um passo dado em direção a um

efetivo Estado Democrático de Direito.
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5. ANEXOS

5.1. PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2016

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art.1º Esta lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por membro de
Poder ou agente da Administração Pública, servidor público ou não, da União, de
Estado, do Distrito Federal e de Município, que, no exercício de suas funções ou a
pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido conferido.
CAPÍTULO II
Dos Sujeitos do Crime
Art. 2º São sujeitos ativos dos crimes de abuso de autoridade:
I  –  agentes  da  Administração  Pública,  servidores  públicos  ou  pessoas  a  eles
equiparados;
II – membros do Poder Legislativo;
III – membros do Poder Judiciário;
IV – membros do Ministério Público.
CAPÍTULO III
Da Ação Penal
Art.  3º  Os crimes previstos nesta lei  são de ação penal  pública condicionada a
representação do ofendido ou a requisição do Ministro da Justiça.
§ 1º No caso de morte do ofendido ou quando se lhe declarar a ausência em decisão
judicial,  o  direito  de  representação  passará  ao  cônjuge,  a  ascendente,  a
descendente ou a irmão.
§ 2º O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador
com poderes especiais, mediante declaração ou através de petição, escrita ou oral,
dirigida ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial.
§ 3º A representação será irretratável, após de oferecida a denúncia.
§ 4º Decairá o direito de representação do ofendido, diretamente ou por intermédio
de seu representante legal, se esse direito não for exercido no prazo de seis meses,
contado do dia em que tiver conhecimento acerca da autoria do crime.
§ 5º  Será admitida ação privada subsidiária  sempre que a ação pública não for
intentada  pelo  Ministério  Público  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  contado  do
recebimento  do  inquérito  ou,  tendo  esse  sido  dispensado,  do  recebimento  da
representação do ofendido.
§  6º  O direito  à  ação privada subsidiária  poderá  ser  exercido  no prazo de seis
meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.
§  7º  A ação  penal  será  pública  incondicionada  se  a  prática  do  crime  implicar
pluralidade de vítimas ou se, por motivos objetivamente expressos, houver risco à
vida, à integridade física ou à situação funcional de ofendido que queira representar
contra autores do crime.
CAPÍTULO IV
Dos Efeitos da Condenação e das Penas Restritivas de Direitos
Seção I
Dos Efeitos da Condenação
Art. 4º São efeitos da condenação:
I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, fixando o Juiz,
na sentença,  o  valor  mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
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II – a perda do cargo, do mandato ou da função pública.
Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função deverá ser declarada,
motivadamente, na sentença e independerá da pena aplicada, ficando, em qualquer
caso, condicionada à reincidência na prática de crime por abuso de autoridade.
Seção II
Das Penas Restritivas de Direito
Art. 5º Os crimes por abuso de autoridade darão ensejo à aplicação das seguintes
penas restritivas de direitos:
I – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
II – suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1
(um) a 6 (seis) meses, com perda dos vencimentos e das vantagens;
III – proibição de exercer funções de natureza policial ou militar no município em que
houver sido praticado o crime e naquele em que residir e trabalhar a vítima, pelo
prazo de 1 (um) a 3 (três) anos.
CAPÍTULO V
Das Sanções de Natureza Civil e Administrativa
Art.  6º  A responsabilização das pessoas a que se refere o art.  2º,  pelos crimes
previstos nesta Lei, não as isenta das sanções de natureza civil  e administrativa
porventura cabíveis em decorrência dos mesmos fatos.
Parágrafo único. A autoridade policial, o representante do Ministério Público ou outra
autoridade ou servidor, quando formalizar a representação do ofendido, tanto quanto
o  Ministro  da  Justiça,  quando  apresentar  a  requisição,  deverá  comunicar  o  fato
considerado ilícito ao Conselho Nacional de Justiça ou ao Conselho Nacional do
Ministério  Público,  se  for  o  caso,  e  à  autoridade  judicial  ou  administrativa
competente, tendo em vista a apuração de falta funcional.
Art. 7º A responsabilidade civil e administrativa é independente da criminal, não se
podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor,
uma vez que a matéria já tenha sido decidida no juízo criminal.
Art. 8º Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar,
a  sentença  penal  que  reconhecer  ter  sido  o  ato  praticado  em  estado  de
necessidade,  em legítima  defesa,  em estrito  cumprimento  de  dever  legal  ou  no
exercício regular de direito.
CAPÍTULO VI
Dos Crimes e das Penas
Art. 9º Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou
sem o cumprimento ou a observância de suas formalidades:
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I – recolhe ilegalmente alguém a carceragem policial ou a estabelecimento destinado
à execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança;
II – deixa de conceder ao preso liberdade provisória, com ou sem o pagamento de
fiança, quando assim admitir a lei e estiverem satisfeitos as condições necessárias à
liberdade;
III  – efetua ou cumpre diligência policial,  autorizada judicialmente, em desacordo
com a autorização ou à margem das formalidades legais.
Art. 10.  Deixar de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo
legal:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I  –  deixa  de  comunicar,  imediatamente,  a  execução  de  prisão  temporária  ou
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preventiva à autoridade judiciária que a decretou;
II – deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde
se encontra à sua família ou à pessoa por ele indicada;
III – deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de
culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e
das testemunhas;
IV – prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária ou de
prisão preventiva, tanto quanto de medida de segurança, deixando de executar, no
próprio dia em que for expedido o respectivo alvará ou esgotar-se o prazo judicial ou
legal, a soltura do preso;
V – deixa de relaxar prisão cuja ilegalidade formal ou material do flagrante lhe tenha
sido comunicada;
VI – deixa de informar ao preso, no ato da prisão, seu direito a advogado, a fim de
que, com ele, fale pessoalmente, assim como o direito de manter-se calado.
Art. 11.  Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou
redução de sua capacidade de resistência, a:
I – exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;
II – submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;
III – produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro.
Pena –  detenção,  de  1  (um) a  4 (quatro)  anos,  e  multa,  sem prejuízo  da pena
cominada à violência.
Art.  12.  Ofender a  intimidade,  a  vida  privada,  a  honra  ou a  imagem de pessoa
investigada ou indiciada em inquérito  policial,  autuada em flagrante  delito,  presa
provisória ou preventivamente, seja ela acusada, vítima ou testemunha de infração
penal, constrangendo-a a participar de ato de divulgação de informações a meios de
comunicação social  ou a ser fotografada, filmada ou ter sua imagem gravada ou
divulgada com essa finalidade.
Pena –  detenção,  de  1  (um) a  4 (quatro)  anos,  e  multa,  sem prejuízo  da pena
cominada à violência.
Art. 13. Constranger alguém, sob ameaça de prisão, a depor sobre fato que possa
incriminá-lo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem constrange a depor, sob ameaça
de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério,  ofício ou profissão, deva
guardar segredo ou resguardar sigilo.
Art. 14.  Deixar de identificar-se ao preso, por ocasião de sua captura, ou quando
deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, assim como identificar-se falsamente:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas quem:
I – como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de
infração penal, deixa de identificar-se ao preso;
II  –  atribui  a  si  mesmo,  sob  as  mesmas circunstâncias  do  inciso  anterior,  falsa
identidade, cargo ou função.
Art. 15.  Submeter o preso ao uso de algemas ou ao de qualquer outro objeto que
lhe  restrinja  ou  impeça  a  locomoção  quando  não  houver  resistência  à  prisão,
ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso ou de terceiro:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art.  16.  Submeter o preso a interrogatório policial  durante o período de repouso
noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido,
consentir em prestar declarações:
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Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art.  17.  Impedir  ou  retardar,  injustificadamente,  o  envio  de  pleito  de  preso  à
autoridade judiciária competente para o conhecimento da legalidade de sua prisão
ou das circunstâncias de sua custódia:
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo  único.  Incorre  nas  mesmas  penas  o  magistrado  que,  ciente  do
impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou,
não sendo  competente  para  decidir  sobre  a  prisão,  deixa  de enviar  o  pedido  à
autoridade judiciária que o seja.
Art. 18. Impedir, sem justa causa, a entrevista do preso com seu advogado:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem impede o preso, o réu solto ou o
investigado  de  comunicar-se  com  seu  advogado  durante  audiência  judicial,
depoimento ou diligência em procedimento investigatório.
Art.  19.  Constranger  preso  com  o  intuito  de  obter  vantagem  ou  favorecimento
sexual:
Pena – detenção, de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos, e multa.
Art.  20.  Manter  presos  de  ambos  os  sexos  na  mesma  cela  ou  espaço  de
confinamento:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem mantém, na mesma cela, criança
ou  adolescente  na  companhia  de  maior  de  idade  ou  em ambiente  inadequado,
observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 21. Invadir ou adentrar, clandestina, astuciosamente ou à revelia da vontade de
quem  de  direito,  o  imóvel  alheio  ou  suas  dependências,  assim  como  nele
permanecer nas mesmas condições, sem autorização judicial e fora das condições
estabelecidas em lei:
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem, na forma prevista no caput: 
I – coage alguém, moral ou fisicamente, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas
dependências;
II  –  executa  mandado  de  busca  e  apreensão  em  imóvel  alheio  ou  suas
dependências, com autorização judicial, mas de forma vexatória para o investigado
ou extrapolando os limites da autorização judicial.
§ 2º Não constitui crime adentrar o imóvel alheio ou suas dependências, assim como
nele permanecer, a qualquer hora do dia ou da noite, quando alguma infração penal
estiver sendo ali praticada ou na iminência de sê-lo.
Art. 22.  Promover interceptação telefônica ou de fluxo de comunicação informática
ou telemática, assim como realizar escuta ambiental, sem autorização judicial ou à
revelia das demais condições, critérios e prazos fixados em mandado judicial:
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I – acessa ou permite a terceiros o acesso a dados e informações protegidos por
sigilo  bancário,  fiscal  ou  telefônico,  à  falta  de  autorização  judicial  ou  fora  das
hipóteses admitidas em lei;
II – acessa ou permite a terceiros o acesso a dados e informações protegidos por
sigilo fiscal ou bancário, à falta de motivação funcional ou movido por motivação
política ou pessoal;
III – dá publicidade ou permite que terceiros o façam, antes de instaurada a ação
penal,  a  relatórios,  documentos  ou  dados  e  informações  obtidos  no  curso  de
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interceptação telefônica e de fluxo comunicação informática ou telemática, de escuta
ambiental  ou  de  quebra  ou  transferência  de  sigilo  bancário,  fiscal  ou  telefônico,
regularmente autorizados.
Art.  23.  Praticar  ou  mandar  praticar  violência  física  ou moral  contra  pessoa,  no
exercício da função ou a pretexto de exercê-la:
Pena –  detenção,  de  1  (um) a  4 (quatro)  anos,  e  multa,  sem prejuízo  da pena
cominada à violência.
Art.  24.  Inovar  artificiosamente,  no  curso  de  diligência,  de  investigação  ou  de
processo, o estado de lugar,  de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de
responsabilidade,  de  expor  pessoa  ao  vexame  ou  à  execração  pública  ou  de
responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I  –  pratica  a  conduta  com  o  intuito  de  eximir-se  de  responsabilidade  civil  ou
administrativa por excesso praticado no curso de diligência;
II  – constrange,  sob violência ou grave ameaça,  o funcionário ou empregado de
instituição hospitalar,  pública ou particular,  a admitir  para tratamento pessoa cujo
óbito tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando
sua apuração;
III – retarda ou omite socorro a pessoa ferida em razão de sua atuação;
IV – pratica a conduta com o intuito de omitir dados ou informações, assim como
com o  de  divulgar  dados  ou  informações  incompletas,  para  desviar  o  curso  da
investigação, da diligência ou do processo.
Art. 25. Proceder à obtenção de provas por meios ilícitos ou fazer uso de provas de
cuja origem ilícita se tenha conhecimento, no curso de procedimento investigativo ou
de fiscalização.
Pena: detenção, de 1 (hum) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 26. Induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-lo
em flagrante delito:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (anos) anos, e multa.
Parágrafo único. Se a vítima é capturada em flagrante delito, a pena é de detenção,
de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração
penal  ou  administrativa,  em  desfavor  de  alguém,  em  decorrência  da  simples
manifestação artística, de pensamento e de convicção política ou filosófica, assim
como de crença, culto ou religião, ausente qualquer indício da prática de crime:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 28.  Reproduzir ou inserir, nos autos de investigação ou em processo criminal,
diálogo  do  investigado  ou  comunicação  com pessoa  que,  em razão  de  função,
ministério, ofício ou profissão, deva guardar sigilo sobre fatos que constituam objeto
da investigação:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art.  29.  Prestar  informação  falsa  sobre  procedimento  judicial,  policial,  fiscal  ou
administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem, com a igual finalidade, omite
dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso.
Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa
causa fundamentada:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
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Art. 31. Exceder o prazo fixado em lei ou em norma infralegal para a conclusão de
procedimento de investigação ou de fiscalização, exceto nas investigações criminais
ou inquéritos policiais nos quais haja prévia e motivada autorização judicial.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo  único.  Incorre  nas  mesmas  penas  quem,  quando  inexistir  prazo  para
execução  ou  conclusão  do  procedimento,  estendê-lo  de  forma  imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.
Art.  32.  Negar ao defensor,  sem justa causa,  acesso aos autos de investigação
preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento
investigatório  de  infração  penal,  civil  ou  administrativa,  assim  como  impedir  a
obtenção de cópias, ressalvadas as diligências cujo sigilo seja imprescindível:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem decreta, à revelia da lei ou sem
motivação expressa, sigilo nos autos.
Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer
ou de não fazer, sem expresso amparo legal:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 34. Cobrar tributo ou multa, sem observância do devido processo legal:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo  único.  Incorre  nas  mesmas  penas  quem  exige  tributo,  inclusive
contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega
na cobrança meio vexatório ou ilegalmente gravoso.
Art. 35.  Deixar de corrigir,  de ofício ou mediante provocação, tendo competência
para fazê-lo, erro que sabe existir em processo ou procedimento
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, e multa.
Art.  36.  Deixar  de  determinar  a  instauração de procedimento  investigatório  para
apurar a prática de crimes previstos nesta lei  quando deles tiver conhecimento e
competência para fazê-lo.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 37. Coibir, dificultar ou, por qualquer meio, impedir a reunião, a associação ou o
agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
Art. 38. Exceder-se o agente público, sem justa causa, ainda que não se valha de
meio  violento,  no  cumprimento  de  ordem  legal,  de  mandado  de  prisão  ou  de
mandado de busca e apreensão.
Pena – detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, sem prejuízo da pena
cominada à violência.
CAPÍTULO VII
Do Procedimento
Art. 39.  Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei as
disposições  do  Decreto-lei  nº  2.848,  de  7  de  dezembro  de  1940  –  Código  de
Processo Penal.
Parágrafo único. A propositura da ação penal não impede a instauração da ação civil
de  reparação  e  do  processo  administrativo-disciplinar,  tampouco  suspende  seu
andamento, desde que já tenham sido instaurados.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 40. Para os fins desta lei:
I – a expressão “preso” designa toda pessoa sob custódia de qualquer agente ou
servidor  lotado  nos  estabelecimentos  do  sistema  prisional,  por  ocasião  de  sua



69

prisão, durante a restrição provisória de sua liberdade ou ao longo da execução de
pena privativa de liberdade ou de medida de segurança.
II – os atos administrativos incluem os de natureza fazendária.
Art.  41.  A Lei  no  8.069,  de 13 de julho de 1990,  passa a  vigorar  acrescida  do
seguinte artigo 244-C:
“Art.244-C.  Para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos
com abuso de autoridade, o efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso I, do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), somente incidirá
em caso de reincidência.
Parágrafo  único.  A  perda  do  cargo,  do  mandato  ou  da  função,  nesse  caso,
independerá da pena aplicada pelo crime gerador da reincidência”.
Art. 42. O artigo 10 da Lei no 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.10.  Constitui  crime  promover  interceptação  telefônica  ou  de  fluxo  de
comunicação informática e telemática, assim como realizar escuta ambiental, sem
autorização judicial ou à revelia da lei:
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem:
I  –  promove quebra  de sigilo  bancário,  de  dados,  fiscal,  telefônico,  bancário  ou
financeiro sem autorização judicial ou fora das hipóteses em que a lei permitir;
II – dá publicidade, antes de instaurada a ação penal, a relatórios, documentos ou
dados ou informações obtidos como resultado de interceptação telefônica ou de
fluxo comunicação informática ou telemática, assim como de escuta ambiental, de
quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico ou financeiro regularmente autorizados.
§ 2º.  Se o crime for praticado por agente de Poder ou agente da Administração
Pública, servidor público ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de
exercê-las, atua com abuso de autoridade, este sujeitar-se-á ao regime de sanções
previstas em lei específica”.
Art. 43. O artigo 2º da Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º (...).
......................................................................................................................
§ 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da
prisão temporária estabelecido no art. 2º, bem como o dia em que o preso deverá
ser libertado.
......................................................................................................................
§ 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável
pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr
imediatamente  o  preso  em  liberdade,  salvo  se  já  tiver  sido  comunicada  da
prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.
§ 8º. Para o cômputo do prazo de prisão temporária, inclui-se o dia do cumprimento
do mandado de prisão”. (NR)
Art. 44. Revogam-se o § 2º do art. 150, o § 1º do art. 316 e os arts. 322 e 350 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e a Lei nº 4.898, de
9 de dezembro de 1965.
Art. 45. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

5.2. PROJETO DE LEI Nº 7596/2017
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art.1º  Esta Lei  define os crimes de abuso de autoridade,  cometidos por  agente
público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-
las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. 
§  1º  As  condutas  descritas  nesta  Lei  constituem crime de  abuso  de  autoridade
quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou
beneficiar a si  mesmo ou a terceiro,  ou,  ainda, por  mero capricho ou satisfação
pessoal. 
§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não
configura, por si só, abuso de autoridade. 
CAPÍTULO II 
DOS SUJEITOS DO CRIME 
Art.  2º  É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público,
servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território,
compreendendo, mas não se limitando a: 
I – servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas; 
II – membros do Poder Legislativo; 
III – membros do Poder Executivo; 
IV – membros do Poder Judiciário; 
V – membros do Ministério Público; 
VI – membros dos tribunais ou conselhos de contas. 
Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele
que  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por  eleição,
nomeação,  designação,  contratação  ou  qualquer  outra  forma  de  investidura  ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangido pelo
caput. 
CAPÍTULO III 
DA AÇÃO PENAL 
Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada. 
§ 1º Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia
substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova,
interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a
ação como parte principal. 
§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da
data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 
CAPÍTULO IV DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS 
Seção I 
Dos Efeitos da Condenação 
Art. 4º São efeitos da condenação: 
I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz,
a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos; 
II – a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período
de 1 (um) a 5 (cinco) anos; 
III – a perda do cargo, do mandato ou da função pública. 
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Parágrafo  único.  Os  efeitos  previstos  nos  incisos  II  e  III  são  condicionados  à
ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos,
devendo ser declarados motivadamente na sentença. 
Seção II 
Das Penas Restritivas de Direitos 
Art.  5º  As  penas  restritivas  de  direitos  substitutivas  das  privativas  de  liberdade
previstas nesta Lei são: 
I – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 
II – suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1
(um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens; 
III – proibição de exercer funções de natureza policial ou militar no Município em que
tiver  sido praticado o crime e naquele em que residir ou trabalhar a vítima,  pelo
prazo de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou
cumulativamente. 
CAPÍTULO V 
DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA 
Art.  6º  As  penas  previstas  nesta  Lei  serão  aplicadas  independentemente  das
sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. 
Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta
funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. 
Art.  7º  As responsabilidades civil  e administrativa são independentes da criminal,
não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando
essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. 
Art. 8º Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar,
a  sentença  penal  que  reconhecer  ter  sido  o  ato  praticado  em  estado  de
necessidade,  em legítima  defesa,  em estrito  cumprimento  de  dever  legal  ou  no
exercício regular de direito. 
CAPÍTULO VI 
DOS CRIMES E DAS PENAS 
Art.  9º  Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade
com as hipóteses legais: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo
razoável, deixar de: 
I – relaxar a prisão manifestamente ilegal; 
II – substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade
provisória, quando manifestamente cabível; 
III – deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. 
Art.  10.  Decretar  a  condução  coercitiva  de  testemunha  ou  investigado
manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 11. Executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja
em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária, salvo
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, ou
de condenado ou internado fugitivo: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art.  12.  Deixar  injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade
judiciária no prazo legal: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
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Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: 
I  –  deixa  de  comunicar,  imediatamente,  a  execução  de  prisão  temporária  ou
preventiva à autoridade judiciária que a decretou; 
II – deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde
se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada; 
III – deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de
culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e
das testemunhas; 
IV – prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de
prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo
justo  e  excepcionalíssimo,  de  executar  o  alvará  de  soltura  imediatamente  após
recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou
legal. 
Art.  13.  Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou
redução de sua capacidade de resistência, a: 
I – exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; 
II – submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; 
III – produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: 
Pena –  detenção,  de  1  (um) a  4 (quatro)  anos,  e  multa,  sem prejuízo  da pena
cominada à violência. 
Art. 14. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar
fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu
consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o
intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Não haverá crime se o intuito da fotografia ou filmagem for o de
produzir prova em investigação criminal ou processo penal ou o de documentar as
condições de estabelecimento penal. 
Art.  15.  Constranger a depor,  sob ameaça de prisão,  pessoa que,  em razão de
função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório: 
I – de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou 
II – de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público,
sem a presença de seu patrono. 
Art. 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso quando de sua
captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório
em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao
preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. 
Art.  17.  Submeter  o  preso,  internado  ou  apreendido  ao  uso  de  algemas ou  de
qualquer  outro  objeto  que  lhe  restrinja  o  movimento  dos  membros,  quando
manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão, ameaça
de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, internado ou apreendido, da
autoridade ou de terceiro: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. A pena é aplicada em dobro se: 
I – o internado tem menos de 18 (dezoito) anos de idade; 
II  –  a  presa,  internada  ou  apreendida  estiver  grávida  no  momento  da  prisão,
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internação ou apreensão, com gravidez demonstrada por evidência ou informação; 
III – o fato ocorrer em penitenciária. 
Art.  18.  Submeter o preso a interrogatório policial  durante o período de repouso
noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido,
consentir em prestar declarações: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Art.  19.  Impedir  ou  retardar,  injustificadamente,  o  envio  de  pleito  de  preso  à
autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou
das circunstâncias de sua custódia: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento
ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo
competente  para  decidir  sobre  a  prisão,  deixa  de  enviar  o  pedido  à  autoridade
judiciária que o seja. 
Art. 20.  Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com
seu advogado: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o
investigado  de  entrevistar-se  pessoal  e  reservadamente  com  seu  advogado  ou
defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado
e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no
caso de audiência realizada por videoconferência. 
Art.  21.  Manter  presos  de  ambos  os  sexos  na  mesma  cela  ou  espaço  de
confinamento: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou
adolescente  na  companhia  de  maior  de  idade  ou  em  ambiente  inadequado,
observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade
do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas
condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1º Incorre na mesma pena quem, na forma prevista no caput: 
I – coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a
imóvel ou suas dependências; 
II  –  executa  mandado  de  busca  e  apreensão  em  imóvel  alheio  ou  suas
dependências, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e
desproporcional,  ou  de  qualquer  modo  extrapolando  os  limites  da  autorização
judicial, para expor o investigado a situação de vexame; 
III – cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h00 (vinte e uma
horas) ou antes das 5h00 (cinco horas). 
§ 2º Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver
fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de
flagrante delito ou de desastre. 
Art.  23.  Inovar  artificiosamente,  no  curso  de  diligência,  de  investigação  ou  de
processo, o estado de lugar,  de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de
responsabilidade  ou  de  responsabilizar  criminalmente  alguém  ou  agravar-lhe  a
responsabilidade: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de: 
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I  – eximir-se de responsabilidade civil  ou administrativa por excesso praticado no
curso de diligência; 
II – omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para
desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. 
Art. 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de
instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito
já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua
apuração: 
Pena  –  detenção,  de  1  (um)  a  4  (quatro)  anos,  e  multa,  além  da  pena
correspondente à violência. 
Art.  25.  Proceder  à  obtenção  de  prova,  em  procedimento  de  investigação  ou
fiscalização, por meio manifestamente ilícito: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do
investigado ou fiscalizado, tendo prévio conhecimento de sua ilicitude. 
Art. 26. Induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la
em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (anos) anos, e multa. 
§ 1º Se a vítima é capturada em flagrante delito, a pena é de detenção, de 1 (um) a
4 (quatro) anos, e multa. 
§  2º  Não  configuram  crime  as  situações  de  flagrante  esperado,  retardado,
prorrogado ou diferido. 
Art. 27. 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: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo  único.  Não  há  crime  quando  se  tratar  de  sindicância  ou  investigação
preliminar sumária, devidamente justificada. 
Art. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se
pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a
imagem do investigado ou acusado: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art.  29.  Prestar  informação  falsa  sobre  procedimento  judicial,  policial,  fiscal  ou
administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, com igual finalidade, omite dado ou
informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso. 
Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa
causa fundamentada ou contra quem sabe inocente: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do
investigado ou fiscalizado: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou
conclusão de procedimento,  o  estende de forma imotivada,  procrastinando-o em
prejuízo do investigado ou do fiscalizado. 
Art.  32.  Negar  ao  interessado,  seu defensor  ou  advogado acesso aos autos  de
investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro
procedimento investigatório de infração penal,  civil  ou administrativa, assim como
impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências
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em  curso,  ou  que  indiquem  a  realização  de  diligências  futuras,  cujo  sigilo  seja
imprescindível: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer
ou de não fazer, sem expresso amparo legal: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública
ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para
obter vantagem ou privilégio indevido. 
Art.  34.  Deixar de corrigir,  de ofício ou mediante provocação, tendo competência
para fazê-lo, erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, e multa. 
Art. 35. Coibir, dificultar ou impedir, por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, a
associação ou o agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em
quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida
da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de
corrigi-la: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art.  37.  Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que
tenha  requerido  vista  em  órgão  colegiado,  com  o  intuito  de  procrastinar  seu
andamento ou retardar o julgamento: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Art.  38.  Antecipar o responsável  pelas investigações,  por meio de comunicação,
inclusive  rede  social,  atribuição  de  culpa,  antes  de  concluídas  as  apurações  e
formalizada a acusação: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
CAPÍTULO VII 
DO PROCEDIMENTO 
Art. 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta Lei, no
que  couber,  as  disposições  do  Decreto-Lei  nº  3.689,  de  3  de  outubro  de  1941
(Código de Processo Penal), e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 40. O art. 2º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com
a seguinte redação: 
“Art. 2º ............................................................................................... 
............................................................................................................. 
§ 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da
prisão temporária estabelecido no caput, bem como o dia em que o preso deverá
ser libertado. 
............................................................................................................. 
§ 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela
custódia  deverá,  independentemente  de  nova  ordem  da  autoridade  judicial,  pôr
imediatamente  o  preso  em  liberdade,  salvo  se  já  tiver  sido  comunicada  da
prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. 
§ 8º Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de
prisão temporária.” (NR) 
Art. 41.  O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a
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seguinte redação: 
“Art.  10.  Constitui  crime  realizar  interceptação  de  comunicações  telefônicas,  de
informática  ou  telemática,  promover  escuta  ambiental  ou  quebrar  segredo  da
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo  único.  Incorre  na  mesma  pena  a  autoridade  judicial  que  determina  a
execução de conduta prevista no caput com objetivo não autorizado em lei.” (NR) 
Art.  42.  A Lei  nº  8.069,  de  13  de  julho  de  1990  (Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 227-A: 
“Art. 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso I do art. 92 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta
Lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados
à ocorrência de reincidência. 
Parágrafo  único.  A  perda  do  cargo,  do  mandato  ou  da  função,  nesse  caso,
independerá da pena aplicada na reincidência.” 
Art. 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 7º-B: 
“Art. 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos
incisos II a V do caput do art. 7º: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.” 
Art. 44. Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o § 2º do art. 150
e o art. 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal). 
Art. 45.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua
publicação oficial. 
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