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INTRODUÇÃO 

Aos mais jovens sempre é bom recordar que, após 21 anos de regime militar, a 

partir de 1985 o Brasil iniciou um processo de reestabelecimento do regime político 

democrático. Em 1986 foi eleito o Congresso Nacional Constituinte, momento em que foi 

outorgado aos deputados e senadores a tarefa de elaborar uma nova constituição para o 

país. 

 É importante registrar que o processo constituinte – que ocorreu durante os anos de 

1987 e 1988 – envolveu parcelas significativas da sociedade civil, tendo em vista que 

temas polêmicos da vida nacional à época poderiam ser incorporados aos debates a partir 

de milhares de assinaturas que eram coletadas junto à população brasileira. Desta forma, as 

mais variadas forças políticas se envolveram nesse processo, o qual tinha como 

desaguadouro os representantes da sociedade civil (deputados e senadores) que se 

encarregavam de apresentar as respectivas propostas nas diversas comissões temáticas. 

 Esse processo culminou na elaboração do documento final que foi promulgado no 

início do mês de outubro de 1988. Naquela oportunidade, o deputado Ulisses Guimarães – 

presidente do Congresso Constituinte -denominou tal documento de “Constituição 

Cidadã”, por entender que eram inegáveis os avanços apontados pelo documento final no 

sentido da redemocratização do país. 

  Os anos seguintes foram marcados pela elaboração de dezenas de leis que 

regulamentavam os principais dispositivos constitucionais. Novamente foi o Congresso 

Nacional – enquanto representação legítima da sociedade brasileira – quem coordenou e 

comandou esse processo que, ao final do século XX, produziu um arcabouço jurídico-legal 
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que garantiria, na essência, a nova estrutura econômica, política e social emanada na 

Constituição de 1988. 

 Ao longo da primeira década do século XXI partes importantes dessa estrutura 

jurídica foram sendo aperfeiçoadas, de tal forma que foi possível avançar sobre o domínio 

de temas estruturais caros à nação, como são os casos da fome, da pobreza e das 

desigualdades sociais. Neste diapasão, um dos importantes capítulos da Constituição – o 

dos Direitos Sociais – ganhou maior envergadura na trajetória política e permitiu o início 

de um processo de democratização das relações sociais, devido às próprias garantias 

constitucionais. 

 Se, por um lado, esse processo permitiu que amplos setores sociais, 

tradicionalmente excluídos das benesses dos serviços públicos estatais, ascendessem 

socialmente e passassem a interferir na conformação e implantação de políticas públicas, 

por outro, ele acelerou a emergência de conflitos de pertencimento, revelando que a 

sociedade brasileira, além de racista, patriarcal e machista, também é extremamente 

segregacionista. 

 Sem dúvida alguma, é na esfera jurídica que essas contradições revelam a sua face 

mais cruel. Para isso, basta apenas verificar que a grande maioria dos apenados e da 

população carcerária do país é composta por integrantes das camadas sociais 

tradicionalmente excluídas. Em grande medida, esse indicador é sintoma de que um antigo 

ditado popular ainda prevalece, ou seja, aos excluídos os rigores das leis e aos abonados 

suas benesses. 

 É neste contexto que na década atual ganhou dimensão nacional o discurso 

midiático do “combate à corrupção”2. Tal movimento – decorrente dos interesses das 

camadas elitizadas do sistema judiciário associados aos interesses dos grandes 

conglomerados econômicos – procura incutir junto à população a ideia de que o país 

chegou à situação atual devido aos problemas de ordem legal existentes na Constituição 

Cidadã. Para tanto, bastaria apenas alterar – de forma pouco republicana – algumas leis que 

                                                 
2 - Aos interessados nessa questão, recomendo a leitura de diversos estudos da professora da UNIFESP 

Esther Solano, a qual tem se dedicado a estudar as manifestações sociais no Brasil. Nos estudos dos 

movimentos recentes que culminaram com o Impeachment da Presidente da República, a autora percebeu 

que o tema “corrupção”, na verdade, foi utilizado apenas como trampolim para se aprofundar uma agenda 

política de cunho neoliberal no país. 



 

3  Texto para Discussão – Núcleo de Estudos de Economia Catarinanse 

 

 

 

 

 

o “problema da corrupção” desapareceria. Como se este não fosse, historicamente, um 

problema endêmico e parte integrante da ordem cultural e política das próprias classes 

dominantes do país. 

 O mantra do “combate à corrupção”, amplamente divulgado na sociedade nos 

últimos anos, alçou algumas figuras do meio jurídico ao destaque público, ao mesmo 

tempo em que se acobertou a adoção de práticas processuais seletivas utilizadas para 

proteger determinados agentes públicos dos mal feitos por eles cometidos. Esse parece ser 

o caso concreto do atual Ministro da Justiça e da Segurança Pública que aceitou o convite 

para ser ministro porque “há uma perspectiva de implementar uma forte agenda 

anticorrupção e anticrime organizado”. Além disso, o presidente lhe garantiu que teria um 

ministério com amplos poderes para isso. 

Recentemente tal ministro lançou um pacote de medidas contra o crime e a 

corrupção, cuja ponta do iceberg é exatamente um ataque descarado a alguns princípios 

constitucionais. Tudo isso está sendo feito à luz de uma névoa de violência que toma conta 

da sociedade e que atemoriza exatamente as camadas mais vulneráveis da sociedade. Na 

sequência, esse artigo analisa as principais medidas do “pacote”, porém sem perder de 

vista o contexto anteriormente mencionado e o próprio programa de governo não debatido 

nas eleições de 2018. 

1 – PLANO DE GOVERNO – BOLSONARO 2018 

  O Plano de Governo de Jair Bolsonaro apresentado ao povo brasileiro para 

concorrer às eleições presidenciais em 2018, denominado de “O caminho da Prosperidade 

– Proposta de Plano de Governo” contém diversos aspectos, sendo que um deles é 

denominado de “Constitucional”. 

 Neste caso, afirma-se que “tudo será feito dentro da Lei” e “Nossa constituição será 

respeitada”. “Mesmo imperfeita, nossa Constituição foi feita por representantes eleitos pelo 

povo. Ela é a Lei Máxima e Soberana da Nação Brasileira. Lamentavelmente, nossa 

constituição foi rasgada nos últimos anos, inclusive por muitos que deveriam defendê-la” 

(Proposta de Plano de Governo-Bolsonaro 2018). 
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 Em termos de linhas gerais de ação no caso da segurança, destaca-se “enfrentar o 

crime e cortar a corrupção”. Além de citar um Documentário da rede Globo de dezembro 

de 2017 e de apresentar alguns números de armas por habitantes em países da América 

Latina, o Plano apresenta as seguintes propostas: acabar com a progressão de penas; 

reduzir a maioridade penal para 16 anos; garantir o direito do cidadão à legítima defesa 

(leia-se porte de armas); garantias aos policiais por meio do excludente de ilicitudes; 

tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas; priorizar a defesa 

das vítimas da violência enquanto política de direitos humanos. 

Visando “sufocar a corrupção”, afirma-se que “iremos resgatar as dez medidas 

contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e encaminhá-las para 

aprovação no Congresso Nacional”. 

2 – O PROJETO DE LEI ANTICRIME 

 No dia 04 de fevereiro de 2019, o Ministro da Justiça e da Segurança Pública 

apresentou um documento com 34 laudas, denominado de “Projeto de Lei Anticrime”. 

Também conhecido como “Pacote Anticorrupção”, tal documento apresenta 14 medidas, 

sendo que praticamente todas elas promovem mudanças no Código de Processo Penal, 

mudanças no Código Penal e mudanças na Lei de Execução Penal. Ao todo são propostas 

alterações em 12 Leis e em mais dois Decretos-Leis. Com isso, praticamente tem-se uma 

proposta de minirreforma do Código Penal, todavia com um encaminhamento totalmente 

distinto dos processos anteriores, os quais eram antecedidos por trabalhos de comissões de 

juristas especializados, coerentes e que respeitavam os preceitos constitucionais. 

 Como o documento é muito extenso, somente serão apresentadas partes do mesmo3. 

Assim, na sequência iremos discutir os principais aspectos dessas “medidas” com o intuito 

de esclarecer algumas questões cruciais não contempladas pela cobertura midiática. Aliás, 

registre-se que essa cobertura repete novamente sua prática de anos recentes em que se 

sobressai muito mais o culto à personalidade do que o sentido e as consequências das 

medidas propostas. 

                                                 
3 - O projeto Original poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: 

<www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549284631.06> 
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2.1 - Medidas para assegurar a execução provisória da condenação criminal após 

julgamento em segunda instância 

 Não restam dúvidas de que esta medida é o carro chefe de todo o projeto 

apresentado recentemente, talvez até mesmo para justificar decisões que vinham sendo 

tomadas ao arrepio da lei. Na verdade, esse é um processo que está em curso há mais de 

dois anos quando o Supremo Tribunal Federal (STF) adotou o entendimento de que é 

passível a prisão em segunda instância4. 

 O assunto “prisão em segunda instância” encontra-se atualmente embasado em duas 

estruturas legais. Por um lado, o artigo 283 do Código de Processo Penal estabelece que as 

prisões só possam ocorrer após o trânsito em julgado, significando que não cabem mais 

recursos no processo. É esse artigo que garante a todo cidadão brasileiro a presunção de 

inocência. São exatamente os termos deste artigo que estão sendo alterados no projeto 

apresentado. 

 Por outro lado, o artigo 5º da Constituição Federal garante que ninguém poderá ser 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Segundo a 

própria Constituição, essa é uma “Clausula Pétrea” que não poderá ser modificada por 

emenda aprovada pelo Congresso Nacional.  

 Todavia, o ministro Sérgio Moro continua argumentando que o STF já definiu esse 

assunto. Portanto, para manter essa decisão da Suprema Corte bastaria apenas uma Lei 

Ordinária apoiada pelo Congresso Nacional, pois segundo seu entendimento, nem sequer é 

necessário reformar a Constituição. Isso nos parece mais uma argumentação sem 

consistência, uma vez que diversas alterações previstas no “pacote” são matérias 

constitucionais o que, por si só, exige quórum qualificado. 

 Nesta direção, é importante resgatar parte específica da entrevista de Felipe Santa 

Cruz, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao Jornal O Globo. Ao 

concordar que o tema da prisão em segunda instância é polêmico, ele afirma que “não 

posso, como voz da defesa, flexibilizar o texto constitucional. O Estado persecutório já tem 

força demais. Por mais que eu leia a Constituição Federal, não consigo ter a leitura que não 

                                                 
4 - Registre-se que tal entendimento está sob judice e nova decisão sobre o assunto por parte da Suprema 

Corte deverá ocorrer ainda no primeiro semestre de 2019. 
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seja o trânsito em julgado das ações como o momento de cumprimento das penas. Estarei 

na tribuna defendendo a Constituição”. 

2.2 – Medidas relacionadas à legítima defesa 

Esta parece ser a única dentre as 14 medidas que estava prevista no Plano de 

Governo anteriormente mencionado. Neste caso, observam-se algumas modificações 

importantes no Código Penal. A primeira delas é a alteração do artigo 25, que amplia o 

entendimento sobre legítima defesa. Na nova versão também é considerada legítima defesa 

a ação policial que previne agressão ou risco de agressão a vítimas mantidas reféns durante 

a prática de crimes. A outra alteração diz respeito ao artigo 309, permitindo-se ao juiz 

colocar em liberdade o acusado que tenha agido em condições de “exclusão de ilicitude”. 

Pela legislação atual, o agente policial só pode agir em caso de flagrante de início da 

atividade criminosa ou em casos em que ocorrerem ameaças concretas. Mesmo nessas 

condições, os números de mortes cometidas por agentes policiais são elevados no Brasil, 

comparativamente aos padrões mundiais. 

Essas proposições foram bastante comentadas durante a coletiva de imprensa 

quando o projeto de lei anticrime foi apresentado à sociedade. Naquele momento, o 

Ministro se manifestou da seguinte forma: “a intenção dessas modificações é retirar 

dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam a legitima defesa, 

uma vez que é evidente que o agente policial que em uma situação de sequestro de refém, 

ao tomar providências para salvar a vítima estará atuando em legítima defesa”. Isso 

significa, segundo o Ministro “que não existe licença para matar”. 

Esse está sendo um aspecto bastante polêmico do “pacote” e as razões não são 

difíceis de ser compreendidas. Segundo o World Report Watch de 2018, policiais mataram 

4.224 pessoas em todo o Brasil durante o ano de 2016. Isso significou um aumento de 26% 

em relação ao ano de 2015.  Já o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela 

que no ano de 2017 as forças policiais foram responsáveis pela morte de 5.144. Somente os 

policiais do Rio de Janeiro (RJ) mataram 1.035 pessoas, enquanto os de São Paulo (SP) 

mataram 494 pessoas. 
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Desde o lançamento do “pacote”, provavelmente essas tenham sido as medidas 

mais criticadas. A seguir selecionamos duas críticas de autores relevantes neste debate. A 

socióloga Julita Lemgruber, coordenadora do Centro de estudos de Segurança e Cidadania 

(CESeC) da Universidade Cândido Mendes, assim se manifestou: “A proposta traz um 

estímulo à violência policial, que já tem níveis assustadores no Brasil. No Rio, 

particularmente, vamos precisar de atenção redobrada. Mesmo antes de ser formalizada a 

proposta do Moro, o governador Witzel falava em abater quem estivesse armado nas 

favelas. Na história recente do estado houve vários eventos em que policiais confundiram 

pessoas que estavam com guarda-chuva ou furadeira na mão” (www.dw.com/br.noticias. 

Entrevista dia 07.02.2019). 

Já Conrado Gontijo, criminalista e professor de direito penal do IDP-SP, assim se 

manifestou em entrevista ao Estadão em 04.02.2019: “o projeto legislativo apresentado 

pelo Ministro Sérgio Moro é marcado por inúmeros vícios de técnica legislativa e, além 

disso, propõe a alteração de institutos já consolidados da ordem jurídica brasileira, de 

forma absolutamente indevida. Para exemplificar, altera-se o dispositivo do Código Penal 

que disciplina a legítima defesa, por meio da introdução de disposição absolutamente vaga 

e que confere, praticamente, salvo conduto para a atuação violenta de agentes policiais. 

Trata-se de inequívoco absurdo que legitimará inúmeras ações violentas e que recairão 

essencialmente sobre a população mais carente” (www.estadao.com.br – Entrevista em 

04.02.2019). 

2.3 – Medidas para endurecer o cumprimento das penas 

 Essas medidas promovem alterações em diversos artigos do Código Penal, bem 

como na Lei nº 8.072/1990 e Lei nº 12.850/2013. Basicamente, para os casos de 

condenados reincidentes e condenados por crimes habituais o regime inicial da pena será 

fechado, ficando ao encargo do juiz a fixação de um período mínimo de pena no regime 

fechado antes da possibilidade de progressão.  Além disso, no caso de crimes hediondos 

quando o resultado envolver a morte da vítima, a progressão de regime será concedida 

somente após o cumprimento de 3/5 da pena. 
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 De uma maneira geral, observa-se que essas medidas visam dar maior efetividade à 

lei penal por meio de simples aumentos de penas ou mudanças de regras, o que pode ser 

um ledo engano. Além disso, busca-se reduzir a insegurança nas ruas das cidades por meio 

do endurecimento das leis penais, o que também pode ser outro erro básico. 

 Falando aos jornalistas antes de uma sessão plenária do STF em 06.02.2019, o 

ministro Marco Aurélio de Mello assim se manifestou sobre essas medidas: “o aspecto 

formal não se sobrepõe à realidade. E o endurecimento das normas penais não deságua 

necessariamente na ausência da prática criminosa”. O Ministro também entende que a 

diminuição efetiva da violência demanda um olhar para suas causas, “nós precisamos 

buscar as causas da violência, precisamos ter presente o desequilíbrio no mercado de 

trabalho, oferta excessiva de mão de obra, escassez de emprego, precisamos cuidar da 

educação. É isso que realmente implicará a diminuição da delinquência.” 

 Por fim, o Ministro do STF concluiu que, embora o projeto anticrime seja uma 

tentativa de impor rigor maior nas normas, não necessariamente irão ocorrer melhorias nos 

índices de criminalidade no país. 

2.4 – Alteração do conceito de organização criminosa 

 Essa medida altera o conceito de organização criminosa previsto na Lei 12.850 de 

2013, dando nova redação ao artigo primeiro. Além disso, são feitas duas alterações 

básicas no artigo segundo: propõe-se que as lideranças das organizações criminosas 

armadas cumpram pena em estabelecimentos penais de segurança máxima; e que os 

condenados por integrar organizações criminosas não poderão progredir de regime no 

cumprimento da pena, caso mantenham vínculo com as respectivas organizações. 

 O ministro acredita que a corrupção é responsável por acabar com os recursos 

públicos que poderiam ser destinados à redução da violência nas ruas e que o crime 

organizado também alimenta a corrupção, aumentando os níveis de violência. 

 Essa percepção é bem distinta daquela apresentada pelo ex-ministro da Segurança 

Raul Jungmann. Para este o crime organizado se aproveita de todas as mazelas do sistema 

prisional, que sequer foi mencionado pelo ministro atual. Jungmann acreditava que o 

crescimento das facções de base prisional levava o crime organizado ao crescente 
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confronto com o Estado e à corrupção ou captura de agentes públicos, polícia, políticos, 

etc. Neste sentido, pode-se dizer que as medidas apresentadas por Moro vão na contramão 

das prioridades anteriores da pasta de Segurança Pública. 

2.5 – Medidas para melhor criminalizar o uso de caixa dois em eleições 

 O projeto considera crime arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que 

não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral. A proposta busca alterar o artigo 350 do 

Código Eleitoral, com definição de novas penas. Assim, caso o fato não constituir crime 

mais grave, a pena poderá variar de 2 a 5 anos. Já se algum agente público fizer parte da 

prática criminosa, este terá sua pena aumentada em 1/3 a 2/3. 

 Neste caso particular, é importante recordar passagens recentes que envolvem o 

ministro Moro e um de seus colegas de Governo. Em palestra ministrada na universidade 

de Harvard (EUA) recentemente Moro afirmou que o crime de caixa 2 é até pior que a 

corrupção passiva ou ativa, porque é trapaça e atenta contra a democracia. 

 Vejamos o caso Lorenzoni, atual Ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e 

colega do Ministro Moro.  No ano de 2016, Lorenzoni divulgou um vídeo nas redes sociais 

pedindo punição ao caixa 2: “até hoje apenas uma pessoa foi condenada por caixa 2. Não 

vai ter saída após a aprovação das 10 medidas propostas pelo MP, fazer caixa 2 será crime. 

A pena será de 2 a 5 anos de reclusão. Não tem mais desculpinha, fazer caixa 2 será 

crime”. Pois bem, no ano de 2017 Lorenzoni foi denunciado pela JBS à Procuradoria Geral 

da República, uma vez que recebeu R$ 100 mil em caixa 2 no ano de 2012. Em 2017, 

Lorenzoni admitiu ter recebido tal quantia em caixa 2 para saldar dívidas de campanha, 

momento em que emitiu a seguinte pérola: “sou um ser humano e não sou perfeito. 

Portanto, peço desculpas!” 

 Em entrevista coletiva no dia 06.11.2018, quando comunicou que aceitou o convite 

do presidente Bolsonaro para ser Ministro da Justiça, Moro foi questionado por jornalistas 

sobre o caixa 2 de Onyx Lorenzoni (naquela oportunidade já nomeado ministro da Casa 

Civil) e se saiu com a seguinte pérola: “Sinto grande admiração por esse político e 

considero que ele já assumiu seus erros e pediu desculpas.”  

Esses são dois dos “homens de bem” que pretendem moralizar o Brasil! 
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 2.6 – Adoção do Plea Bargain 

 O Plea Bargain representa um acordo firmado entre o Ministério Público (MP) e o 

acusado, por meio do qual o investigado confessa a culpa do crime a ele imputado com o 

objetivo de obter algum benefício por parte do Estado, neste caso representado pelo MP. 

De um modo geral, esses benefícios podem se dar tanto por meio de abrandamentos das 

acusações como por meio de redução da pena final a ser aplicada. 

 A justificativa exposta para o uso desse mecanismo é a de que sua adoção permite 

fixar uma pena sem a necessidade de abertura de uma ação penal no sistema judiciário, 

desde que a punição máxima não ultrapasse a 4 anos. Além disso, acredita-se que com este 

instrumento será possível agilizar mais o sistema judiciário que, como todos sabemos, é 

extremamente vagaroso. Já procuradores do MP defendem que este instrumento é uma 

ferramenta efetiva para barrar a impunidade no país. 

 Esta proposição também está sendo muito criticada, sobretudo por especialistas do 

assunto. Reproduziremos a seguir partes dessas críticas. Para Cristiano Marona, advogado 

e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), a Plea Bargain 

representa a importação de um instituto jurídico próprio do direito norte-americano para o 

sistema brasileiro que é baseado em outra tradição. No Brasil, existe na Constituição a 

obrigatoriedade da ação penal, além da regra da inafastabilidade da jurisdição sempre que 

houver risco de lesão ao direito. Com isso, acordos firmados em o MP e o acusado, em 

circunstâncias nada transparentes e não submetidas a um controle jurisdicional efetivo 

representam o aniquilamento do direito de defesa e da própria advocacia. 

 Para os advogados Eduardo Reale e Rômulo Garzillo, a mera aplicação dos acordos 

celebrados entre o MP e os acusados trará mais prejuízos do que benefícios em termos de 

política criminal. Segundo eles, embora a adoção desse instrumento possa trazer a 

impressão de ares de modernidade ao sistema penal, na prática ele possui diversos 

problemas que precisam ser mais bem discutidos. Dentre esses problemas, destacam-se a 

relativização de valores democráticos previstos na Constituição do país e, como 

consequência, a inevitável expansão da população carcerária, que acabará onerando ainda 

mais o sistema de segurança pública. Portanto, concluem que a efetividade das normas 
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constitucionais é bem mais importante que a simples importação de instrumentos poucos 

afeitos à tradição do direito brasileiro. 

 Para o criminalista e professor Afrânio Silva Jardim, trata-se da importação de um 

instituto próprio do sistema norte-americano que é incompatível com o sistema jurídico 

brasileiro, que se baseia no princípio da legalidade – a Civil Law. Para Afrânio, o uso desse 

instrumento significa a substituição do devido processo legal por um contrato entre partes 

desiguais. O resultado é que se terá o negociado sobre o legislado.  Na prática isso significa 

que o processo penal vai ser substituído por um contrato entre um membro do MP e um 

criminoso confesso, sem qualquer controle. Com isso, o Direito Penal e o Direito 

Processual serão o que o Procurador e o criminoso disserem que eles deveriam ser. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A lógica que permeia o pacote anunciado pelo Ministro da Justiça e Segurança 

Pública é a retirada de direitos fundamentais dos cidadãos. E tudo isso está sendo feito em 

nome do combate ao crime organizado e da busca de uma maior efetividade dos processos 

penais. Portanto, não se pode confundir políticas públicas destinadas ao combate à 

corrupção e ao crime organizado com imposições de leis que atacam definições 

constitucionais, como é o caso da “Cláusula Pétrea”. 

 Essa nossa argumentação encontra sustentação no eloquente artigo do Ministro 

Ricardo Lewandowski do STF publicado recentemente na Folha de São Paulo. De forma 

didática, Lewandowski mostra que existe um conflito entre o ordenamento jurídico que se 

encontra em contínua mutação e leis que não podem sofrer alterações a todo momento, 

pois perderiam a razão de ser. Segundo o ministro, tal conflito foi resolvido há muito 

tempo pela técnica legislativa, a qual tem inserido no momento de elaboração das 

Constituições um rol de valores reputado intangível pelos constituintes originários, que 

representa um limite intransponível ao poder reformador dos legisladores subsequentes. 

Esse limite são as denominadas “cláusulas pétreas”. Ao final, o autor afirma que se o 

Congresso Nacional, por eventual erro de avaliação, aprovar medidas desse jaez, 

incumbirá ao Supremo Tribunal Federal recompor a ordem constitucional vulnerada. 
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Todavia, do jeito que o STF tem caminhado recentemente, nem será preciso gastar 

gasolina com um jipe e recursos com um cabo em um soldado e nem movimentar tanques 

para se fechar a Suprema Corte do país. Ela mesma está se encarregando disso, tamanha é 

sua conivência com tantos descasos e agressões à Constituição Cidadã. 

Por fim, é importante resgatar o compromisso externado por Bolsonaro em seu 

Plano de Governo, quando afirmou categoricamente que a Constituição seria respeitada. 

Por tudo o que vimos sobre o “pacote” do Ministro da Justiça, não parece ser plausível que 

esse compromisso esteja sendo mantido. 
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