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Cumprimentos iniciais, aguarda-se a entrada do professor Nestor Távora na live o 

Professor André Epifanio transmite o assunto da live, a saber, “Inovações no Processo 

Penal e Pacote Anticrime”. Apresentações do Prof. Nestor Távora. O professor André 

destaca a honra de participar da live com um professor tão destacado. Apresentação 

rápida do Prof. André Epifanio.  
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O professor Nestor Távora inicia destacando que a nova lei que impacta na 

essência do Direito Processual Penal, que nos traz uma forma de repensar o Direito 

Processual Penal. O professor André Destacou que o sistema processual penal teve 

mudanças profundas, tanto na legítima defesa, multa na execução penal, juiz das 

garantias, Acordo de Não Persecução Penal, dentre tantos institutos.  

Buscou-se discutir primeiramente o art. 3-A, inovação do Pacote Anticrime.1 Na 

verdade, é um dispositivo que não trata do juiz das garantias e sim do sistema processual 

acusatório, e o prof. André questiona o porque da suspensão da eficácia do referido 

dispositivo, afirmando que o nosso sistema é acusatorial, acabando de uma vez por todas 

com o modelo de Código Penal fascista que nós tínhamos desde a década de 1940.  

Neste ponto, Nestor afirma que, em tese, inserimos no CPP um modelo 

acusatório, mas este modelo acusatório vigora desde o advento da Constituição Federal 

de 1988, então o impacto do sistema acusatório no CPP já era constitucional e agora o 

pacote anticrime adequa esta realidade dentro de uma conjuntura lógica, porque se 

busca um sistema que pretende ser acusatório, nós temos uma Carta de boas intenções, 

mas a prática é que vai ser um divisor de águas e a prática envolve principalmente o fator 

humano qualitativo. Então se forem adotadas as antigas práticas, naturalmente teremos 

um sistema acusatório de boas intenções, mas no dia a dia a inquisitoriedade pode 

imperar, e o principal caractere do sistema acusatório, é importante consignar, é a 

separação de funções, a separação da função de acusar, de defender, de julgar e de 

investigar. O Juiz não pode ser um protagonista, principalmente na prospecção da prova. 

A parte final do art. 3-A do CPP é muito marcante, porque o legislador diz que seguimos 

uma estrutura acusatória e o juiz não pode substituir a atividade do acusador na 

prospecção da prova.  

Se isso é uma verdade, o comportamento do magistrado não pode servir para 

suprir as omissões ministeriais na condução da instrução. O juiz não pode se confundir 

 
1 Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação 
e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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com as partes, porque isso rompe a imparcialidade, e a ruptura da imparcialidade 

corrompe o sistema, já que adotamos o princípio do devido processo legal, é interessante 

que muito se fala, mas pouco se compreende. Existem obras sobre o devido processo 

legal de 800 páginas apenas para falar do devido processo legal. 

A carga axiológica do devido processo legal é gigantesca, e nós temos dentre as 

vertentes, dentre os traços do devido processo legal a necessidade de imparcialidade e 

temos um Código, como o André bem pontuou, da década de 40, que é pródigo em trazer 

para o juiz a iniciativa probatória. Neste momento pro. André cita como exemplo o art. 

156 do CPP2. E o prof Távora destaca que o  art. 156 não é da origem do Código, mas sim 

de uma alteração feita em 2008. Então já tínhamos algumas décadas de Constituição 

Federal. Aqui o legislador mais uma vem se aventurou numa aventura inquisitória, 

irresponsável, e amplia a iniciativa probatória do juiz.  

Neste ponto, o prof. André questionou se o art. 3º-A derrogou o art. 156 do CPP. 

Nestor, neste ponto, disse, vamos sepultar, riscar do Código o art. 156, só que isso não 

vai acontecer. Particularmente entendo que não seguiremos essa linha no dia a dia. Os 

juízes vão continuar investidos de iniciativa probatória, numa suposição de que essa 

iniciativa é a última ratio, uma medida extrema. Mas para que precisa-se de um juiz com 

iniciativa probatória, se o Ministério Público tem o atual papel constitucional, que é um 

papel nobre, aplaudível, o Ministério Público tem que ser prestigiado, mas se a função 

ministerial é tão importante na democracia, como é que o juiz pode funcionar como 

muleta ministerial, suprir as omissões ministeriais? E alguns ainda dizem que se 

eventualmente o juiz tem iniciativa probatória, é em atenção aos interesses da defesa, 

mas discorda, porque a CF 88 diz que na dúvida pro reu, se na dúvida o juiz deve absolver, 

como é que o CPP determina que o juiz na dúvida deverá determinar de ofício a produção 

 
2 Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:                       
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção 
antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 
proporcionalidade da medida;                      (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) II – determinar, no curso 
da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto 
relevante.                        (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
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de provas? Afinal de contas, aplica-se a Constituição Federal ou a Lei Ordinária? Será que 

no Brasil a lei ordinária coloca em tábula rasa o texto constitucional? Será que sempre 

teremos uma inversão de valores nesta suposta carta de boas intenções? Essa Carta de 

boas intenções é um perigo. Hoje estamos acompanhando o protagonismo do STF numa 

investigação que não tem fim (fake news), sem nenhuma análise partidária, mas o Poder 

Judiciário Presidindo investigação? Onde é que estão as instituições? Será que o STF acha 

que vai investigar, julgar e acusar? Isso é sistema inquisitório. Não tem o menor 

cabimento. Está acontecendo hoje e nós estamos falando de Pacote Anticrime, então o 

problema nosso é humano, não é normativo.  

Neste momento, o prof. André questiona ao Prof. Nestor: Uma lei bem feita ou 

uma lei mal feita, qual é a sua opinião? Na ótica do Prof., a proposta original entabulada 

encaminhada pelo ex-ministro era, com todo respeito, um desastre. Inclusive o prof. 

Comentou o Pacote Anticrime na sua proposta original. Tem um e-book sobre essa crítica. 

O prof. só lembra de ter aplaudido uma proposta do Moro, que era a possibilidade de o 

delegado aferir excludente de ilicitude no momento da lavratura do auto de fragrante. 

Então o Pacote anticrime que passou na verdade não tem aderência com a proposta do 

Ex-Ministro. Os dois projetos são totalmente diferentes.  

O prof. Nestor teve a oportunidade de estar no Congresso Nacional para discutir 

as reformas do CPP e um dos pontos que o prof. destacou é que precisamos de um novo 

Código, e não de uma grande reforma de um Código que é da Década de 40. O Código 

atual teria que ser implodido. Inclusive temos um projeto, o projeto 156, que trata de um 

novo CPP, que estava amadurecido, precisava ser aprimorado, mas como não temos 

consenso político, resolvemos aprovar o Pacote Anticrime, com um rótulo midiático e 

político.  

Neste momento, o prof. André faz uma interferência e questiona a prisão ex lege 

para os integrantes de organizações criminosas armadas, previsto no art. 310, parágrafo 
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segundo, do CPP. O prof. Nestor afirma ser totalmente inconstitucional3. Inclusive, o prof. 

André comentou em seu livro dizendo que, para tentar salvar o art., ao menos que se 

permita ao juiz fazer uma análise no caso concreto, com uma presunção, mas jamais 

como algo determinado ex lege. O prof. André destaca que o legislador jamais poderá 

determinar que o juiz decida sobre a prisão de alguém, ferindo a individualização da pena. 

Nem como promotor de justiça o prof. André aceita o art. 310, parágrafo segundo, nos 

seus termos. Comentou que deu um parecer com base nesse artigo, mas criticando a sua 

constitucionalidade e entendo que no máximo serve como vetor hermenêutico para o 

juiz e jamais como uma obrigatoriedade. Jamais determinar uma prisão ex lege. Mas 

sabemos que hoje o STF é mais funcionalista, mais voltado para o direito penal do inimigo, 

então o prof. André questiona se o STF vai declarar inconstitucional o referido dispositivo. 

Quando se fala em organização criminosa armada, milícia e reincidente, normalmente 

aflora o senso de repulsa, mas temos que ter um grande cuidado, é necessário ter 

coerência. O STF ao longo dos últimos 15 anos declarou a inconstitucionalidade de todos 

os artigos de lei ordinária que vedam peremptoriamente liberdade provisória, sob o 

argumento de que o Congresso está se intrometendo em atividade típica do poder 

judiciário, o que viola a separação de funções.  

O sistema de freios e contrapesos é muito importante. Faz-se crítica ao 

Congresso. Se a pessoa é reincidente, a lei não fala em que tipo reincidência, não terá 

direito a liberdade provisória, mas se for um primário que pratica dois homicídios, terá 

direito a liberdade provisória? Que situação é essa? O STF já tinha conhecido a 

inconstitucionalidade, e o pacote anticrime traz esse “aborto mal feito”, “um parto sem 

futuro” e o dispositivo em tela é inconstitucional. O pleno já disse isso outras vezes, 

 
3 Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas 
após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, 
seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa 
audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:       (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Se o 
juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou 
que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas 
cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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inclusive quando declarou a inconstitucionalidade do art 44 da Lei de Drogas. Neste 

ponto, o prof. André entende que a individualização da pena é uma atribuição única do 

juiz.  Não se pode ter Brasília vedando liberdade provisória em abstrato, sem que se 

analise o caso concreto, não tem o menor cabimento.  

Outro dispositivo a ser comentado é o art. 112 da LEP4, que veda o livramento 

condicional àqueles que cometem crimes hediondos com resultado morte, primários ou 

reincidentes. O prof. André defende a constitucionalidade e questiona o prof. Nestor 

sobre o ponto. O prof. Nestor Távora questiona a finalidade da LEP que é a reinserção, e 

mesmo neste caso, está negando o direito a reinserção social. Mais uma vez promover 

vedações prévias e peremptórias, não entende que o legislador anda bem nesse sentido. 

Claro que não é uma discussão jurídico-filosófica de abolicionismo. Mas o fato é que o 

sistema prisional é muito caro. O sistema prisional custa bilhões por ano, está colapsado, 

sendo uma grande mola propulsora de reincidência.  

Mudando de assunto, agora estão falando sobre o arquivamento direto realizado 

pelo Ministério Público 5e o prof. André traz a sua opinião favorável. O MP como órgão 

acusador, cabe a ele decidir se vai arquivar ou não. Agora a tramitação é direta (em que 

pese estar suspensa em ADI). Hoje o promotor de justiça promove o arquivamento e não 

requer o arquivamento. Para o prof. Nestor Távora, é muito razoável que a gestão do 

 
4 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:    (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019) VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado fora) condenado 
pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o 
livramento condicional;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) VIII - 70% (setenta por cento) da pena, 
se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o 
livramento condicional.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
5  Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da 
mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial 
e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.      
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar 
com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme 
dispuser a respectiva lei orgânica.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Nas ações penais relativas 
a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do 
inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.        
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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arquivamento fique no Ministério Público, uma decisão interna corporis, mas submetido 

a controle.  

Agora o Nestor questiona ao André: como fica a questão da coisa julgada diante 

da certeza da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, estaríamos diante 

de uma coisa julgada material. Como dialogar como a coisa julgada material dentro do 

Ministério Público? O prof. André entende que neste caso não há uma outra solução que 

não uma coisa julgada ministerial, sob pena de ferimento à segurança jurídica. Então a 

coisa julgada deve ocorrer dentro do MP. Então passado o prazo e homologado pelo 

órgão superior do MP, faz coisa julgada material. O prof. Nestor Távora discorda, dizendo 

que não é um entusiasta da coisa julgada administrativa. Dialogar sobre coisa julgada 

exige deliberação jurisdicional. Então Nestor Távora defende que, caso haja o 

arquivamento e com provas novas, oferece denúncia, o juiz deve consultar as razões do 

arquivamento prévio, e assim na nova denúncia declará-la inepta.  

Um outro art. a ser discutido é o confisco alargado, previsto no art. 91-A do CPP. 

Aponta o prof. André que o confisco alargado é fruto de uma das 10 Medidas 

Anticorrupção. Cita o artigo pertinente6 e explica o instituto. Ex: a pessoa tem uma 

mercearia mas tem um patrimônio de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Nesta 

hipótese o Ministério Público poderá pedir na denúncia a perda da diferença a título de 

confisco alargado. Defende a constitucionalidade e nesse sentido o prof. Távora. O prof. 

questiona o dispositivo e questiona como será feita essa presunção. Se os bens são 

 
6 Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) 
anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens 
correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível 
com o seu rendimento lícito.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Para efeito da perda prevista no 
caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:             (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto 
ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e             (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do 
início da atividade criminal.             § 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da 
incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.             § 3º A perda prevista neste artigo deverá 
ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com 
indicação da diferença apurada.           § 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da 
diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.        
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provenientes de uma conduta anterior ou então estão envoltas em ilicitude civil, mas não 

caracterizando infração penal propriamente dita. Agora vai discutir no processo penal 

toda a concepção patrimonial, trazendo para a causa penal argumentos mais complexos. 

O Ministério Público vai se perder na confusão patrimonial e o processo criminal vai ficar 

muito mais complexo. Talvez o instituto sirva como ferramenta de pressão inclusive para 

impulsionar o Acordo de Não Persecução Penal. O próprio ANPP acaba sendo um 

elemento de temor. A tendência é que o mais forte imponha a sua vontade. Então o 

confisco é mais uma ferramenta que alarga a própria demanda com uma complexidade 

que não estava prevista no processo penal. Portanto, entende, desproporcional.  

Agora a discussão é quanto ao ANPP. Neste ponto, o prof. André destaca que o 

Pacote Anticrime trouxe muito mais poder e protagonismo ao Ministério Público. Agora 

nos aproximamos a um modelo americano de Ministério Público. Hoje o MP poderá fazer 

uma negociação direta com o acusado, aplicando uma medida despenalizadora7. O prof. 

André entende que o modelo do art. 28-A é tímido, mas concorda e é um avanço. O prof. 

Nestor entende que a Justiça Penal do consenso é uma realidade, é algo que veio para 

ficar. Colaboração Premiada é um exemplo. Temos inúmeros prêmios que passaram a ser 

atrativos para o supostamente envolvido na infração penal. Mas o prof. Nestor faz crítica, 

dizendo que antes ele nasceu por Resolução. O Brasil é o país em que a gente espera o 

 
7 Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e 
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima 
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que 
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas 
cumulativa e alternativamente:    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) I - reparar o dano ou restituir a 
coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) II - renunciar 
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou 
proveito do crime;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) III - prestar serviço à comunidade ou a entidades 
públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, 
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal);          (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) IV - pagar prestação 
pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, 
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente 
lesados pelo delito; ou       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) V - cumprir, por prazo determinado, outra 
condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal 
imputada.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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improvável e acontece o impossível. Todos os Manuais defendem o princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública e agora, ele pode ser mitigado. Então é uma 

ruptura sistêmica e perigosa. Não podemos analisar o processo penal de maneira míope. 

O prof. Nestor entende que também no ANPP há impactos penais muitos severos. O prof. 

já acompanhou acordos com imposição de pena pecuniária de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais). Como é que o I.P continua sendo inquisitivo e continuará sendo a base 

para a celebração do ANPP? Inquéritos Policiais muitas vezes demonizam o acusado e 

isso obviamente influencia o promotor de justiça na proposta de acordo, porque o 

promotor é humano, não é máquina. Nesse sentido, Nestor entende que deveria já na 

fase do Inquérito ter a presença obrigatória do advogado. Mas a proposta não vingou. Só 

pode ser entusiasta da Justiça Penal do Consenso se existir defesa na hora do Inquérito. 

Entende que não é razoável nos moldes atuais, sem a presença obrigatória da defesa no 

I.P.  

E quanto ao Tribunal do Juri? Agora os professores passam a discutir uma nova 

espécie de prisão ex lege prevista no art. 492 do CPP8. Se a pessoa for condenada no 

Tribunal acima de 15 anos, em regra deverá sair presa, algemada (foram indicadas 

algumas exceções que geram insegurança jurídica). Entende o prof. André entende ser 

uma regra perigosa, destacando que no Brasil o STF decidiu recentemente que não existe 

mais execução provisória de pena. O prof. Nestor entende que este artigo é simbólico, 

autorizando o juiz a retirar o efeito suspensivo do recurso de apelação. Isso não é só uma 

execução provisória. É uma execução provisoríssima e que já tinha sido declarado 

inconstitucional pelo STF. ADCs. 43, 44 e 54. As ADCs questionavam a execução provisória 

da pena. Então o STF reconhece a inconstitucionalidade da execução provisória e vem o 

Pacote Anticrime “abrindo a porta do inferno” para corromper o sistema e admitir prisão 

 
8 Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os 
requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) 
anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, 
se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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em primeira instância. Inclusive Rogério Sanches não é favorável ao art. 492 do CPP, 

então é óbvio que é inconstitucional. Nesse sentido, o prof. André destacou a 

necessidade de segurança dos precedentes. Não é uma questão de garantismo 

hiperbólico. Bastava o juiz neste caso decretar a prisão preventiva se presentes os 

requisitos do art. 312, mas o Congresso não poderia fazer um parâmetro matemático.  

O prof. André, finalizando, faz uma forte crítica ao Pacote Anticrime. Falou que 

em tese veio para combater a corrupção, mas questiona um dispositivo que veio piorar 

a vida dos corruptos, pois não conseguiu localizar. Inclusive cabe o Acordo de Não 

Persecução Cível a beneficiar os corruptos. Neste ponto, o prof. Nestor Távora concorda. 

A própria terminologia e simbologia buscava uma venda de um protagonismo de 

combate aos crimes que incomodam a sociedade, mas realmente os crimes de colarinho 

branco e contra a administração pública foram convenientemente esquecidos. Hoje 

temos que tentar salvar o sistema com drásticas alterações de maneira retalhada. O prof. 

Nestor entende que o nosso CPP não para de pé e ainda estamos tentando salvaguardar 

o sistema. Havia muitas esperanças. Buscou-se uma nova realidade. Por fim, critica que 

o Pacote Anticrime não regulou a investigação por parte do MP, que continua sendo por 

resolução (Procedimento Investigatório Criminal).  

Cumprimentos finais e encerramento da live.  

 

Nestor Távora 

@nestor_tavora  

 

André Epifanio 

@andreepifaniomp  

 

 

Em 27 de maio de 2020, às 21 horas.  
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Obs: algumas falas coloquiais foram adaptadas para dar fluidez ao texto, mas sem perder 

o contexto e a essência da palestra.   

 

 


