
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
 
STJ – HC 216996/BA – 6ª Turma – [...] Com o advento da Lei n. 12.850/2013, foi 

dada nova redação ao artigo 288 do Código Penal, ocasião em que também foi 
reduzido o aumento previsto no parágrafo único. Assim, por ser lex mitior nesse ponto,
deve retroagir para alcançar os delitos praticados anteriormente à sua vigência, por 
força do disposto no artigo 5º, XL, da Constituição Federal [...]. Relator: Rogério 
Schietti Cruz – Publicação 01.10.2014.

ESTADO DE DIREITO

Estado de direito é a característica jurídica do regime de governo no qual todos se 

submetem à lei, passando pelo homem como indivíduo e alcançando o poder público 

em todas as suas facetas e manifestações. O estado de direito é, assim, ligado ao 

respeito à hierarquia das normas e dos direitos fundamentais, a condição do indivíduo

em face do poder político, que deve pautar suas ações pela estrita observância da 

ordem jurídica, com perfeito equilíbrio entre a lei e o poder do Estado por ela limitado.

Por primeiro, há de se ter em conta os direitos característicos da pessoa natural, base
de, e ponto de partida para todos os ramos do direito. Os direitos característicos da 
pessoa natural nascem com o homem e com efeito intertemporal.

As normas de direito intertemporal constituem elemento fundamental de eficácia da 
lei no tempo, servindo ao princípio da estabilidade das relações humanas, aplicando-
se extensiva e naturalmente às normas processuais, cristalizando o complexo de atos 
inseparáveis uns dos outros e mantendo a inteireza do fato convolado em relação 
jurídica, que não poderá sob qualquer pretexto ser modificado à pena de sua 
descaracterização e, mesmo, atirando-o ao limbo da inimputabilidade, beneficiando 
de modo ilegítimo os seus praticantes quando se tratar de fato criminoso.
Prevalece a ultra-atividade dos fatos verificados em tempo anterior na hipótese de 
situações jurídicas somente questionadas legalmente em tempo futuro, 
prevalecendo, desse modo, as definições legais da época de sua prática, salvo 
questões de nomenclatura.

Os princípios do direito intertemporal preponderam em cada lugar e em cada 
circunstância, sendo oponíveis a todos e a toda e qualquer inter-relação contextual 
que acompanhe um fato ou seus desdobramentos. Os direitos, deveres e 
responsabilidades do homem são incondicionais e absolutos quando definidos em 
lei; são eles que definem o ser humano como pessoa jurídica por sua estreita conexão
com a vida, com as liberdades individuais e coletivas, com a dignidade e com a honra.
É aí que entra a estabilidade jurídica, resultado do respeito à lei a manter a ordem 
constituída, assentada no direito, anterior a ambas, conferindo-lhes validade e 



estabelecendo uma necessidade inelidível e inalienável. Essas regras devem estar 
presentes como princípio orgânico das Sociedades a reger as personalidades 
individuais na interação com o eu coletivo por natural projeção e ligação íntima no 
sentido daquilo a ser definido como realização do indivíduo no objetivo comum, é 
dizer, os direitos e deveres de cada um devem concorrer para a ordem do todo social.
A Sociedade, pois, desenvolve-se por meio de seus componentes e atividades como 
finalidade do complexo orgânico no qual cada parte desenvolve um atributo 
específico tendente para o fim coletivo.

A vida aperfeiçoou-se com o movimento natural dos organismos mais simples para 
os mais complexos, como do modelo evolutivo, organizando-se a partir de seres 
menos perfeitos e percorrendo um longo caminho antes de produzir os seres 
superiores compreendidos nas Sociedade civilizadas. Falta à espécie o indivíduo 
alheio ao curso da evolução que despreza as regras sociais de finalidade ao se 
permitir comportar como um selvagem de lustrosa casca grossa, caso em que a 
Sociedade a que pertence é colocada no modo primitivo no qual é praticado o 
canibalismo moral, ético e legal consistido no entredevorar-se de selvagens fora do 
controle da lei.
 
O direito não produz efeitos apenas nos tempos vertentes, nas condições presentes, 
mas, e essencialmente, subordinando as relações jurídicas pretéritas. Atos 
praticados em conluio no tempo passado, e no período de sua imputabilidade, não 
podem ser desnaturados de qualquer modo no tempo presente sob pena de 
corromper a segurança jurídica e descaracterizar o estado de direito. A apreciação 
no presente de fato passado deve obedecer  ao que o caracterizou no tempo de sua 
prática, a ele aplicando-se a definição e o direito que lhe foi contemporâneo. Isso é 
direito inter-temporal, que não pode deixar de ser observado, pena de nulidade ou 
caracterização de má-fé, ignorância ou despreparo.

Todas essas considerações vêm a propósito da Notícia-crime oferecida pela PGR, 
que, por respeito às normas de direito e aos costumes, tem de ser conduzida como 
formulada. Nenhuma circunstância separa os Noticiados, siameses inafastáveis na 
apuração e no trato legal das atividades delituosas denunciadas.
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As tentativas de intimidação transmudaram-se em ameaças casuais no interior de 
elevadores, veladas por inoportuna simpatia e comunicabilidade. Para o bem, esse 
tipo de coisa pode ser gravado e filmado.
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