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Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de
aço do tráfego
Uma flor ainda desbotada
(...)
Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.
(...)
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o
tédio, o nojo e o ódio.
A flor e a náusea – Carlos Drummond de
Andrade

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo …
Todo cambia – Mercedes Sosa
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RESUMO
O trabalho aborda o princípio ne bis in idem em sua manifestação processual e vertente
simultânea. Trata-se de uma análise da incidência do princípio em duas ou mais
persecuções penais simultâneas no processo penal brasileiro. Para tanto, é feita uma
apresentação crítica de conceitos tradicionais como o objeto do processo, a lide penal, a
litispendência e os elementos da ação. A imputação é definida como parâmetro de
comparação entre duas persecuções penais para o reconhecimento de eventual bis in idem.
Reconhece-se a incidência do ne bis in idem em ambas fases da persecução penal e sua
manifestação através de diversos veículos. A identificação dos elementos da imputação é
imprescindível para o reconhecimento e controle da violação ao princípio. O processo
penal brasileiro não prevê, expressamente, o princípio e não possui instrumentos
processuais próprios para sanar eventual violação a ne bis in idem. O trabalho apresenta os
diversos veículos de manifestação da imputação, propõe uma análise comparativa voltada
ao reconhecimento de imputações idênticas e simultâneas e apresenta possibilidade de
controle da violação através de instrumentos disponíveis no processo penal brasileiro.

Palavras-chave: ne bis in idem, princípio, imputação penal, objeto do processo,
persecuções penais, litispendência, elementos da ação, habeas corpus, inquérito policial,
comissões parlamentares de inquérito, procedimento investigatório criminal.
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ABSTRACT
The main subject of this dissertation is the ne bis in idem principle in its procedural
manifestation and concerning simultaneous prosecutions. It provides an analysis of the
application of the principle in two or more simultaneous prosecutions. For this purpose a
critical presentation of traditional concepts such as the object of the process, “lide”,
“litispendencia” and the elements of the prosecution is made. The imputation is defined as
a parameter to compare two criminal prosecutions aiming to identify a potential bis in
idem. The application of the principle ne bis in idem encompasses both stages of the
criminal prosecution, the investigation and the court proceedings. It is indispensable to
distinguish the elements of the imputation to identify and control potential violations. The
Brazilian criminal procedure does not have an express provision of the principle nor
specific procedural instruments to formally recognize and control a violation. The
dissertation presents several vehicles used to manifest the imputation, proposes a
comparative analysis of identical and simultaneous imputations and presents the possibility
of controlling the violation using existing procedural instruments in the Brazilian criminal
procedure.
Keywords: ne bis in idem, principle, imputation, object of the process, criminal
prosecutions, litispendencia, habeas corpus, criminal investigations
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Introdução
O processo penal é marcado por movimentos pendulares, ora prevalecendo ideias
de segurança social, de eficiência repressiva, ora predominando pensamentos de proteção
ao acusado, de afirmação e preservação de suas garantias 1. De um lado, na evolução do
relacionamento indivíduo-Estado, sentiu-se a necessidade de normas que garantissem os
direitos fundamentais do ser humano contra o forte poder estatal intervencionista, por outro
lado, foram também cunhados tratados fundados em motivações de ordem repressiva2.
O panorama jurídico brasileiro atual, parece estar se inclinando, em um ritmo mais
acelerado do que o costumeiro, para o enfraquecimento das garantias processuais penais.
Essa inclinação em sentido contrário à proteção e garantia do acusado, ao menos no Brasil,
aparenta estar intimamente ligado aos diversos esquemas de corrupção que paulatinamente
estão sendo “desvendados” nos últimos anos. A natureza das pessoas envolvidas, a quantia
de dinheiro manipulada e a duração dos referidos esquemas tem sido o foco constante da
mídia e tem causado repugnância à população em geral.
Essa repugnância tem despertado um sentimento de necessária punição a qualquer
custo, à mais grave sanção e no menor tempo possível. Há na verdade, uma mistura entre o
medo de ver impunes aqueles que, segundo os fatos revelados na mídia, tem cometido as
mais diversas infrações penais e a necessidade de retribuir o dano causado a eles de alguma
forma. Contudo, os profissionais do direito, principalmente do direito processual penal,
devem manter certa, imparcialidade e racionalidade técnica em relação a essa comoção
pública.
O direito processual penal é regido por princípios, regras e garantias que não podem
ser derrogadas ou mitigadas a depender do acusado, do crime ou da vítima, em cada caso.
Trata-se de um conjunto de disposições que devem ser respeitadas para poder conferir
legitimidade ao processo, ainda que o acusado tenha cometido o crime mais grave e/ou

1

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª Ed. Rev. atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012. p. 23.
2
Estes últimos possuem duas intenções diferentes: a) estimular os países a punir condutas criminosas
dirigidas aos indivíduos mais vulneráveis, cujos diretos devem, por isso, ser melhor protegidos; b) a
reprimirem crimes graves e ofensivos aos interesses dos diversos países. FERNANDES, Antonio Scarance.
Processo Penal Constitucional. 7ª Ed. Rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 23-24.
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hediondo possível. Ele deve ser submetido a um processo penal legítimo, conduzido com
respeito ao devido processo legal.
É nesse cenário que surge a necessidade inadiável de tratar do princípio ne bis in
idem. A proibição de punir ou processar múltiplas vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo
fato é corolário do devido processo legal e não pode, portanto, ser mitigado ou excetuado,
ainda que a conduta supostamente praticada pelo indivíduo cause náusea ao juiz, à
população, à vitima ou a qualquer outra pessoa3. O trabalho debruça-se especificamente
sobre o princípio ne bis in idem e analisa sua aplicação na persecução penal estabelecendo
a necessidade de aplicar integralmente o princípio de modo a caminhar em direção ao
garantismo no processo penal sem, contudo, comprometer sua eficiência.
É abundante a quantidade de escritos sobre o ne bis in idem material, isto é, sobre a
proibição de múltiplas sanções e, consequentemente, há também vasta jurisprudência sobre
o assunto. Também no âmbito processual, já há uma considerável quantidade de escritos
sobre a coisa julgada. A proibição de múltiplas persecuções sucessivas contra o mesmo
indivíduo e pelo mesmo fato já foi objeto de diversas obras, discussões e consta em todos
os manuais de processo penal e códigos processuais penais comentados. Contudo, há raras,
e em alguns casos nenhuma, referência à proibição de persecuções simultâneas contra o
mesmo agente e pelo mesmo fato.
A doutrina tem dedicado seus esforços a discutir sobre limites objetivos e
subjetivos da coisa julgada. O ne bis in idem, em sua manifestação processual, tem sido tão
pouco discutido pela doutrina nacional que a grande maioria de manuais de processo penal
disponíveis sequer o menciona entre os princípios que regem o processo penal. Não há um
capítulo ou tópico sequer destinado ao tratamento desses princípios e de suas
manifestações, apenas a coisa julgada é brevemente abordada no capítulo correspondente à
sentença.

3

“The rule has both individual and procedural benefits. It gives effect to the necessity of achieving finality in
criminal litigation. It addresses the power of imbalance that exists between prosecution authorities and the
accused by limiting the power of the state to prosecute and investing the accused and the prosecution with
asymmetric rights of appeal. In particular, the rule recognizes the hardship and distress caused to a person
who is subject to repeated prosecutions. The rule also promotes efficient investigation by prosecution
authorities (and police) by providing only one opportunity to secure a conviction”. MCMAHON, Marilyn.
Retrials of persons acquitted of indictable offences in England and Australia: exceptions to the rule against
double
jeopardy.
p.
160.
Disponível
em:
https://www.researchgate.net/publication/263084072_Retrials_of_Persons_Acquitted_of_Indictable_Offence
s_in_England_and_Australia_Exceptions_to_the_Rule_Against_Double_Jeopardy Acesso em 12.12.2017.
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No que tange às persecuções simultâneas, brevíssima menção é normalmente feita
no tópico referente às exceções, especificamente, ao tratar da exceção de litispendência.
BADARÓ, por exemplo, explica que ninguém poderá ser processado duas vezes pelo
mesmo fato (ne bis in idem), assim, não poderá haver dois processos iguais, quer,
simultaneamente, quer um após o outro. “No primeiro caso caberá exceção de
litispendência; no segundo, a exceção de coisa julgada”.4
O presente trabalho se propõe, justamente, a tratar do ne bis in idem na sua
manifestação processual e sobre a vertente de proibição de persecuções simultâneas. Para
tanto, uma breve introdução sobre o ne bis in idem é feita no primeiro capítulo,
estabelecendo as premissas nas quais está sedimentado o raciocínio e a conclusão. Parte-se
inicialmente da definição terminológica e da natureza do ne bis in idem para,
posteriormente, expor seus fundamentos e, por fim, abordar suas manifestações e as
vertentes inseridas na manifestação processual.
O objetivo do primeiro capítulo é, portanto, fornecer uma visão geral do princípio
ne bis in idem e estabelecer as premissas do trabalho. Uma vez que, a ciência jurídica
precisa analisar e expor de modo racional uma forma de se identificar e examinar, em
extensão e profundidade, a área normativa ocupada pelo “conteúdo essencial” do princípio
ne bis in idem5. Mais especificamente sobre o conteúdo essencial da manifestação
processual do princípio na sua vertente de persecuções simultâneas.
O segundo capítulo, também é destinado ao estabelecimento das premissas do
trabalho. Porém, nele já entramos propriamente no ne bis in idem em sua manifestação
processual. Mais precisamente, aborda-se a discussão acerca da definição do bis no
processo penal, a matéria sobre a qual recai a apreciação judicial e a proibição sob análise6.
Inicialmente são expostas as diversas teorias sobre objeto do processo na teoria geral já que
delas se partiu para a construção de uma definição de objeto do processo penal.
4

BADARÓ, Gustavo. Processo penal. 3ª Ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2015. p.
328. LOPES JR. ressalva a inadequação da expressão litispendência nesse tópico e explica que “jamais se
deve admitir o bis in idem (duplicidade) de acusações em relação ao mesmo fato aparentemente criminoso,
de modo que a exceção de litispendência conduzirá inexoravelmente à extinção de um dos feitos”. LOPES
JR, Aury. Direito Processual Penal. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 527.
5
MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010. p. 264.
6
Sobre esse ponto, MARQUES explica que com a litispendência demarca a estabilização da instancias, uma
vez que fica perfeitamente delimitado, através da imputação contida na denúncia, o objeto da acusação.
Tratando-se da projeção externa dos elementos da ação, para verificar-se da existência, ou não, do bis in
idem, é necessária a identidade de ações, surgindo dessa forma, ou a litispendência ou a coisa julgada.
MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Vol. II. 3ª atualização. Campinas:
Milennium, 2009. p. 248.
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Há, também, no segundo capítulo uma breve referência à concepção de lide no
processo. Essa referência se justifica em virtude da transposição da ideia de “lide
pendente” e “litispendência”, do processo civil para o penal. É essa litispendência que tem
sido considerada como bis in idem em persecuções penais simultâneas7. Como a análise do
trabalho parte da premissa de que o princípio ne bis in idem permeia toda a persecução
penal e, portanto, não se restringe à fase processual, esse esclarecimento preliminar sobre
lide é necessário.
No capítulo terceiro aborda-se o núcleo do trabalho, trata-se da principal figura que
norteia o raciocínio desenvolvidos nos capítulos subsequentes, a imputação. Nele estão
condensados conceitos imprescindíveis para a elaboração e confirmação do raciocínio de
reconhecimento e controle das violações ao ne bis in idem, nos moldes propostos pelo
trabalho. Explicamos nele que a comparação deve dar-se entre imputações a partir da
análise cuidadosa de seus elementos e não entre ações penais.
Os elementos da imputação não podem confundir-se com os elementos da ação.
Primeiro porque a imputação é um conceito que antecede a ação, há imputação já na fase
de investigação. Segundo porque a comparação dos elementos da ação (partes, pedido e
causa de pedir), transferida do processo civil, não se adequa às particularidades do
processo penal. Assim, por exemplo, não há que se falar em partes da ação já que haverá
violação mesmo que uma persecução seja conduzida pelo Ministério Público e outra pelo
querelante.
Além de apresentar os elementos da imputação, nesse capítulo também sinalizamos
temas concretos que costuma gerar dúvidas quando da aplicação do princípio, como é o
caso do concurso de crimes e da cumulação de imputações. Trata-se apenas de uma breve
sinalização já que os pontos são efetivamente abordados e detalhados nos capítulos
seguintes, desde o ponto de vista do reconhecimento e do controle da violação ao ne bis in
idem.
O capítulo quarto trata inicialmente da escassa e precária disciplina normativa do
princípio do processo penal brasileiro para, posteriormente, mergulhar no reconhecimento
de imputações idênticas e simultâneas, tanto na fase investigatória quanto na processual.
7

Nesse sentido, MIRABETE explica que como a lei processual penal não prevê quando se inicia e quando
termina a situação de pendência (“a lide pende de julgamento), deve-se aplicar analogicamente o Código de
Processo Civil. Da mesma forma, os elementos identificadores da “demanda” provém do processo civil, são
eles: o pedido, as partes e a causa de pedir. MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2003. p. 216-217.
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Nesse capítulo apresentam-se os diversos veículos de manifestação da imputação na fase
de investigação e nas diversas espécies de investigação. Na fase processual o veiculo de
manifestação da imputação é legalmente definido, porém, a polêmica gira em torno de
questões práticas que podem causar dúvida ao reconhecer a violação no caso concreto.
Por fim, o último capítulo analisa o controle da dupla imputação no processo penal
e sugere os veículos processuais adequados em cada situação para sanar a violação ao ne
bis in idem. Se a ausência de previsão normativa expressa no ordenamento jurídico
brasileiro já representa uma verdadeira dificuldade para o reconhecimento de situações nas
quais ocorre bis in idem penal, a questão é ainda mais complicada ao abordar a forma
como ser efetuado o controle de tais violações.
O trabalho se propõe a fornecer uma luz sobre o princípio ne bis in idem e,
especificamente, sobre o reconhecimento e controle de imputações idênticas e simultâneas
no processo penal brasileiro. Contudo, é necessário esclarecer que a análise restringiu-se a
procurar estabelecer parâmetros de reconhecimento e controle nos casos concretos
submetidos ao processo penal brasileiro. Portanto, a análise não engloba questões
referentes a persecuções que se desenvolvem simultaneamente perante a jurisdição
brasileira e perante outra estrangeira.
A questão do ne bis in idem transnacional requer a elaboração de trabalho
independente e, necessita do estabelecimento prévio de premissas nacionais. Trata-se de
uma análise que abrange a comparação entre dois sistemas jurídicos diferentes e, portanto,
sua complexidade demanda trabalho específico8. Incluir tal raciocínio neste trabalho seria
abordar um tema complexo de maneira simplista.
Pretendemos,

neste

primeiro

momento,

estabelecer

as

diretrizes

para

reconhecimento e controle dentro do ordenamento jurídico brasileiro já que ainda não há
abundante discussão ou previsão normativa sobre o tema e esse é um requisito lógico que
antecede a discussão do ne bis in idem transnacional, em persecuções penais simultâneas.
O trabalho objetiva analisar o ne bis in idem sob o prisma de imputações penais
idênticas e simultâneas. Sendo assim, não se abordará a discussão acerca de bis in idem se
8

O sistema europeu, por exemplo, já começou a se preocupar com essa questão. VERVALE explica que
“there is no general rule of international law that imposes an international obligation do comply with the ne
bis in idem. Its application is conventional and thus depends solely on the content of international treaties”.
Desse modo, a difícil tarefa será harmonizar as diversas regulamentações domésticas sobre o assunto.
VERVALE, John A. E. Ne bis in idem: towards a transational constituional principle in the EU? Vol. 4,
issue 4, sept., 2013. Disponível em: http://www.utrechtlawreview.org. Acesso em: 12.12.2017. p. 211-213.
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o mesmo fato é submetido à jurisdição penal e à administrativa sancionadora,
simultaneamente pois a ultima não se refere a uma imputação penal.
Da mesma forma, sendo a simultaneidade das persecuções penais o principal
critério de análise do trabalho, também a coisa julgada ou qualquer outra espécie de análise
sobre persecuções penais sucessivas não será o foco do trabalho. Eventualmente, porém,
será a coisa julgada e seus limites para elaboração, explicação ou complementação do
raciocínio apresentado já que o estudo das persecuções sucessivas é mais vasto e profundo
em relação aos das simultâneas.
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Conclusão
O ne bis in idem é um princípio orientador do processo penal segundo o qual o
mesmo indivíduo não pode ser sancionado ou processado mais de uma vez pelo mesmo
fato. Tal princípio, embora não esteja expressamente previsto constitucional ou legalmente
no ordenamento jurídico brasileiro, deve ser respeitado pois é parte integrante do devido
processo legal.
O ne bis in idem possui uma manifestação material, referente à multiplicidade de
sanções sobre o mesmo indivíduo e pelo mesmo fato e uma manifestação processual
relacionada à multiplicidade de persecuções penais idênticas, sejam elas simultâneas ou
sucessivas.
A delimitação do objeto do processo penal é uma premissa necessária para o estudo
do ne bis in idem pois refere-se ao conteúdo sobre o qual recai a apreciação judicial e é
dele que se extrai o âmbito de incidência do princípio. O objeto do processo penal é a
pretensão acusatória, entendida como o pleito perante as autoridades judiciárias requerendo
um pronunciamento jurídico oficial acerca do retrato material apresentado em juízo.
A pretensão acusatória, porém, restringe-se à fase processual da persecução, pelo
que o ne bis in idem não pode recair sobre acusações idênticas, caso contrário, estar-se-ia
restringindo a aplicação do princípio apenas à fase processual.
A imputação, por outro lado, considerada como o juízo de atribuição de um fato
qualificado jurídico-penalmente a um determinado indivíduo, existe desde a fase
investigatória, trata-se da imputação em sentido amplo. A imputação em sentido estrito
nasce na fase processual e está portanto contida na acusação formal, manifestada através de
denúncia ou queixa.
Ambas espécies de imputação contém três elementos constitutivos, o fato concreto,
sua qualificação jurídico-penal e o indivíduo determinado a quem é atribuída tal conduta.
Para fins de reconhecimento e controle é necessário, também, identificar o sujeito ativo da
imputação, isto é, aquele que manifesta o juízo de atribuição da conduta delituosa. Isso
porque o pedido de reconhecimento e controle de eventual violação ao ne bis in idem é
dirigido ao sujeito ativo.
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A imputação, como juízo que é, tem caráter progressivo, parte de uma
possibilidade, torna-se uma probabilidade para, ao final do processo, ser confirmado ou
negado. Assim, a imputação em sentido estrito, manifestada na fase processual deve, ao
menos em teoria, estar assentada em elementos robustos de convicção para fornecer a
necessária justa causa para a ação penal. Contudo, isso não significa que não exista, já na
fase investigatória, também um juízo de imputação. Ocorre que, esse juízo é ainda
preliminar e será progressivamente delineado.
A ocorrência de violação ao ne bis in idem depende, portanto, da identidade de
imputações, qualquer que seja a modalidade de sua manifestação, simultânea ou sucessiva.
Assim, para identificar a ocorrência de bis in idem é necessário analisar e comparar os
elementos das imputações. Tal análise comparativa não deve recair sobre os elementos da
ação (pedido, causa de pedir e partes), como comumente se afirma por haver-se
emprestado para o processo penal o raciocínio da litispendência própria do processo civil.
A identificação da imputação levará em conta o momento, o veículo, a fase da
persecução e o sujeito da sua manifestação. A imputação em sentido amplo pode ser
manifestada por diversos veículos já na fase investigatória, é o caso do indiciamento, da
imposição de medidas cautelares ou da autorização de meios de obtenção de prova que
acarretem restrição aos direitos fundamentais do indivíduo alvo de tal medida. Aliás, a
multiplicidade de imputações pode ocorrer, inclusive, entre diversas espécies de
investigação.
A imputação em sentido amplo não está restrita ao inquérito policial, sua
identificação e comparação deve também levar em conta os procedimentos investigatórios
conduzidos pelo Ministério Público e as Comissões Parlamentares de Inquérito. Estas
últimas embora não sejam espécie de investigação penal, fato é que durante a apuração do
fato determinado que deu ensejo à CPI, pode haver notícia ou elementos probatórios
relacionados a uma conduta delituosa. Nesses casos, o exercício dos seus poderes de
investigação ou mesmo o requerimento de medidas sujeitas a autorização judicial, com
base nas condutas delituosas, constituem manifestação do juízo de imputação penal.
Na fase processual, o veículo de manifestação da imputação é bem definido, tratase da peça acusatória. Contudo, alguns problemas práticos podem surgir ao comparar
imputações nessa fase da persecução, uma vez que embora exista a possibilidade de
aditamento da denúncia ou queixa e, posteriormente as hipóteses de emendatio libelli e
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mutatio libelli, é, geralmente, sobre o fato processual apresentado na peça acusatória que
recairá a apreciação judicial.
Assim, casos envolvendo imputações sobre concurso de crimes, crime permanente,
crime habitual, tentativa e consumação, autoria e participação, devem ser cuidadosamente
analisados. A mera alteração sobre a classificação jurídica do caso concreto não possibilita
a instauração de uma nova persecução, sucessiva ou simultânea, pois na sua essência se
trata da mesma imputação.
Nesse sentido já existe vasta jurisprudência reconhecendo a impossibilidade de
novo julgamento pelo mesmo fato mas com distinta qualificação jurídico-penal. Tampouco
pode o individuo ser submetido a duas persecuções penais sobre o mesmo fato utilizandose o argumento de que em uma ele é considerado coautor da conduta e na outra partícipe.
É nesse ponto que se revela importante o reconhecimento do caráter progressivo da
imputação, essas divergências de qualificação jurídica são inerentes ao progressivo
aperfeiçoamento da imputação. Um determinado crime pode parecer tentado em fase de
investigação e, após a colheita de elementos probatórios e/ou a efetiva produção de provas,
mostra-se, na realidade, como um fato consumado.
O mesmo se dá com relação ao concurso de agentes. Argumentar que tais casos não
violam o princípio ne bis in idem é permitir que sejam instauradas quantas persecuções
penais quantos sejam os tipos penais possíveis de classificação do fato.

Fato é, que a

duplicidade de imputações simultâneas deve ser reconhecida e controlada, desde a fase de
investigação.
Se já é possível identificar duas ou mais imputações como idênticas, o imputado
deve poder requerer o reconhecimento da violação ao ne bis in idem e o seu respectivo
controle. Para tanto, é imprescindível entender que mesmo na fase de investigação o
indivíduo deve poder exercer seu direito de defesa842.
Nessa etapa preliminar da persecução penal, o exercício do direito de defesa,
“manifesta-se pelo exercício dos direitos assegurados ao imputado: direito de ter ciência da

842

FERNANDES, Antonio Scarance. A reação defensiva à imputação”. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002. p. 104.
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imputação; direito de ser ouvido sobre a imputação; direito de, após a imputação, ter
conhecimento das investigações; direito de realizar ou requerer diligencias”843.
Esse reconhecimento, é certo, deve obedecer os critérios estabelecidos ao longo do
trabalho, de modo a compatibilizar o interesse do Estado na persecutio criminis com a
proteção dos direitos fundamentais do imputado, concedendo-lhe um verdadeiro
tratamento como sujeito de direitos e não com mero objeto844.
Não havendo, até o momento, instrumento próprio para o requerimento desse
reconhecimento e controle, na fase investigatória, o habeas corpus mostra-se útil para tal
finalidade pois a violação acarreta, sem dúvida, um iminente risco de restrição à liberdade
do indivíduo.
Contudo, havendo limitação probatória no âmbito do habeas corpus e, levando em
conta que o juízo manifestado na fase de investigação está ainda em progresso, a
identidade de imputações deve ser explícita e o habeas corpus deve ser instruído com
todos os documentos e informações necessárias para demonstrar a explicita violação ao ne
bis idem.
Também, conforme explicado no último capítulo, a possibilidade de impetração de
habeas corpus não obsta a elaboração de petição à autoridade competente, sujeito ativo da
imputação manifestada, informando e demonstrando a ocorrência de bis in idem e
requerendo seu reconhecimento e controle.
Na fase processual, pode ser oposta exceção de litispendência que correrá em
apartado embora não suspenda o processo principal. Contudo, nada obsta que, tomando
ciência do oferecimento de denúncia contra si com base em uma imputação que já está
contida em outra persecução penal, o indivíduo apresente petição ao órgão de acusação
com a devida explicação e documentação suporte objetivando o reconhecimento e controle
da violação ao ne bis in idem.
O habeas corpus pode também ser utilizado na fase processual para requerer o
reconhecimento e controle de eventual violação ao ne bis in idem. Além disso, por tratar-se
de matéria de ordem pública, inerente ao conceito de devido processo legal, a coexistência
843

FERNANDES, Antonio Scarance. A reação defensiva à imputação”. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002. p. 130.
844
GIACOMOLLI, Nereu José. Qualidade do Inquérito Policial. In Polícia e investigação no Brasil. Coord.
AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel; VASCONCELOS, Eneas Romero de; LERNER, Daniel Joséf.
Brasília: Gazeta Jurídica EDPAL, 2016. p. 162.
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de duas imputações idênticas pode ser reconhecida de oficio pelo juiz ou tribunal em
qualquer estágio da persecução penal.
Contudo, qualquer que seja a forma utilizada para o reconhecimento e controle da
violação, deve ela ater-se à ordem em que foram manifestadas as imputações. Trata-se de
manter o respeito à proibição de dupla imputação em persecuções penais simultâneas de
modo que se houver uma nova manifestação da imputação já pre-existente, aquela será
nula pois esta impede seu nascimento e continuação. Sendo caso de nulidade absoluta por
violação a preceito superior, não há que se cogitar em interpretação favorável ao réu para
“escolher” a persecução que deve subsistir.
Colocar à disposição do imputado e sua defesa a escolha sobre qual persecução
deve subsistir por entenderem ser mais benéfica é tratar um princípio que deve nortear o
processo penal em instrumento de manipulação do ordenamento jurídico processual penal
pelo réu. Não se trata de proteger o imputado da imposição de uma sanção ou de uma
sanção grave, o ne bis in idem estabelece a necessidade de submeter o indivíduo uma única
vez a persecução penal por determinado fato. Se a primeira ou a terceira persecuções
mostram-se mais favoráveis ao indivíduo, não cabe analisar já que apenas a primeira deve
subsistir.
O que se pretendeu no trabalho não foi esgotar toda e qualquer situação peculiar de
reconhecimento de violação ao ne bis in idem. Procurou-se, de maneira geral, estabelecer
premissas e diretrizes, as quais em seu conjunto, procuram assegurar o devido processo
penal através da vedação à coexistência de imputações idênticas e simultâneas pois elas
caracterizam flagrante violação ao princípio ne bis in idem.
Houve, ainda, uma preocupação na seleção dos conceitos submetidos à análise de
modo a permitir a mais ampla e irrestrita incidência do princípio sem, contudo, transformálo em instrumento de manipulação por parte do imputado para preservar a legitimidade da
persecução penal no direito processual penal brasileiro.
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