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INTRODUÇÃO		



A	lei	n.º	13.869/2019	(Lei	de	Abuso	de	Autoridade)	foi	sancionada	em	5	

de	setembro	de	2019,	com	diversos	dispositivos	vetados	–	(para	ser	exato	33	

vetos)	posteriormente	derrubados	(18	vetos)	pelo	Congresso	Nacional	em	27	

de	 setembro	 de	 2019.	 Com	 efeito,	 passados	 120	 (cento	 e	 vinte	 dias)	 de	 sua	

vacância,	 os	 seus	 dispositivos	 estão	 em	 plena	 vigência	 e	 eficácia.	 Lei	

proveniente	de	uma	nítida	reação	legislativa	aos	alegados	“excessos”	praticados	

pelas	autoridades	investigativas,	judiciárias	e	ministeriais	(juízes,	promotores	

e	delegados),	tem	o	intuito	de	punir	o	agente	público	que	exerce	as	suas	funções	

em	descompasso	com	a	ética	e	a	moralidade	administrativa,	desviando-se	de	

sua	finalidade	precípua,	a	defesa	do	interesse	público,	para	satisfazer	interesses	

pessoais1.	

Contudo,	 da	 análise	 crítica	 realizada	 em	 todo	 o	 seu	 texto,	 é	 possível	

identificar	 e	 antecipar	 a	 existência	 de	 uma	 infinidade	 de	 termos	

polissêmicos,	ambiguidades,	cláusulas	abertas	e	subjetivismos	que	trazem	

uma	margem	interpretativa	ampla,	que	poderá	desembocar	no	cometimento	

de	inúmeras	injustiças	contra	aqueles	agentes	públicos	que	exercem	o	seu	difícil	

mister	com	mais	rigor	e	firmeza.		

O	fato	é	que,	imbuído	de	interesses	políticos,	ao	buscar	nas	entrelinhas	a	

limitação	 da	 atuação	 dos	 membros	 fiscalizadores	 do	 Poder,	 o	 Congresso	

Nacional	 “pesou	 na	 caneta”,	 conferindo	 uma	 dose	 de	 remédio	

inversamente	 proporcional	 à	 doença,	 dando	 margem	 a	 respeitáveis	

questionamentos	no	campo	de	filtro	de	inconstitucionalidade.		

 
1 Neste ponto, o prof. Renato Brasileiro de Lima faz uma forte crítica: “É ingênuo acreditar que o Congresso 
Nacional deliberou pela aprovação de uma nova Lei de Abuso de Autoridade tendo em vista única e 
exclusivamente o interesse da sociedade brasileira em coibir prática tão nefasta e odiosa quanto esta.”(LIMA, 
Renato Brasileiro. Nova Lei de Abuso de Autoridade. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 23). Em 
complemento, o professor NUCCI aponta que: “Em pleno desgaste da famosa Operação Lava Jato, por 
inúmeras razões, aguardava-se maior empenho do Parlamento para editar leis mais severas no tocante ao 
combate à corrupção. Isto não ocorreu e, em seu lugar, vem a lume a nova Lei de Abuso de Autoridade, 
parecendo, nitidamente, um contra-ataque do Congresso Nacional a quem conduziu a referida Lava Jato. E, 
em realidade, é o que se capta da leitura de seus artigos, muitos dos quais – o que pretendo apontar – constituem 
autênticos espelhos de condutas abusivas daquela Operação.” Contudo, não deixa de afirmar que a anterior 
Lei (nº. 4.898/65) já era obsoleta, que “ninguém ligava para a existência”, sendo um “fantasma jurídico”. Ela 
“estava adormecida, como que esquecida nos livros e cadernos de legislação.”(NUCCI, Guilherme de Souza. 
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas: volume 1. – 13 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 2)   



Não	é	o	caso,	obviamente,	de	se	propugnar	a	não	regulamentação.	De	fato,	

era	 imprescindível	 uma	 atualização	 do	 tema,	 já	 que	 o	 diploma	 normativo	

anterior	 já	 não	 supria	 as	 atuais	 demandas.	 O	 que	 se	 questiona	 é	 a	 falta	 de	

participação	 da	 sociedade,	 uma	 maior	 abertura	 dialética	 para	 com	 as	

instituições	 envolvidas,	 construindo-se	 uma	 norma	 proporcional,	 razoável	 e	

suficiente	 para	 o	 combate	 a	 estas	 abusivas	 práticas	 e	 “qualquer	 exercício	

abusivo	do	poder	por	esses	agentes	públicos”	(LIMA,	2020,	p.	22).		

Para	 se	 ter	 uma	 ideia,	 a	 lei	 foi	 aprovada	 em	votação	não	nominal,	 tão	

somente	 de	 forma	 simbólica,	 o	 que	 leva	 a	 fundamentadas	 críticas	 de	 que	 o	

Congresso	Nacional,	fazendo-se	um	trocadilho,	“abusou	de	sua	autoridade”	ao	

aprovar	esta	nova	lei2.	Também	é	cheia	de	comandos	vagos	e	imprecisos,	que	

“impedem	 a	 perfeita	 compreensão	 prévia	 do	 que	 se	 criminalizou,	 ficando	 a	

autoridade	 pública,	 em	 muitas	 das	 vezes	 sujeita	 ao	 modo	 de	 pensar	 do	

magistrado	 que	 vai	 julgá-lo.”	 (PINHEIRO,	 CAVALCANTE	 e	 BRANCO,	 2020,	 p.	

206)		

Desta	forma,	o	presente	material	comentará	todos	os	artigos,	tecendo	as	

devidas	 críticas	 quando	 necessárias,	 com	 destaque	 para	 o	 fato	 de	 que	 a	

atividade	do	intérprete	é	a	de	trazer	a	melhor	exegese	possível	do	texto,	não	se	

afastando	da	objetividade	necessária	para	a	realização	das	provas	de	concursos	

públicos.		

Bons	estudos,	pessoal!	

 
2	Nesse	sentido,	fortes	são	as	críticas	doutrinárias:	“Contaminado	por	centenas	de	casos	de	corrupção	e	
sob	constante	alvo	da	Polícia,	do	Ministério	Público	e	do	Poder	Judiciário	na	operação	“Lava	Jato”,	o	
Congresso	Nacional	deliberou	pela	aprovação	‘a	toque	de	caixa’	do	novo	diploma	normativo	com	
a	 nítida	 intenção	 de	 buscar	 uma	 forma	 de	 retaliação	 a	 esses	 agentes	 públicos,	 visando	 ao	
engessamento	 da	 atividade-fim	 de	 instituições	 de	 Estado	 responsáveis	 pelo	 combate	 à	
corrupção.	Prova	disso,	aliás,	e	não	parece	ser	mera	coincidência,	é	que	a	sessão	conjunta	do	Congresso	
na	qual	foram	derrubados	18	itens	dos	33	vetados	pelo	Presidente	da	República	ocorreu	menos	de	uma	
semana	depois	que	o	Min.	Luís	Roberto	Barroso	determinou	o	cumprimento	de	mandados	de	busca	e	
apreensão	 no	 Congresso	 Nacional	 contra	 o	 então	 líder	 do	 governo,	 Senador	 F.B.C.	 É	 dentro	 desse	
contexto,	então,	que	surge	a	nova	Lei	de	Abuso	de	Autoridade,	contaminada	por	diversos	tipos	penais	
abertos	 e	 indeterminados,	 de	 duvidosa	 constitucionalidade,	 praticamente	 transformando	 o	
exercício	 de	 qualquer	 função	 pública,	 ainda	 que	 de	 maneira	 legítima,	 em	 uma	 verdadeira	
atividade	de	risco.	(LIMA,	2020,	p.	23)		



	

LEI	Nº	13.869,	DE	5	DE	SETEMBRO	DE	2019	

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.	

Não	é	nova	a	regulamentação	do	abuso	de	autoridade	no	Brasil.	Prática	

nefasta,	 que	 busca	 misturar	 o	 interesse	 público	 ao	 privado,	 em	

desconformidade	 com	 os	 deveres	 de	 moralidade	 e	 de	 probidade	

administrativas,	 é	 um	 dos	 piores	 desvios	 de	 conduta	 (frise-se,	 criminosa)	

praticados	por	desavisados	agentes	públicos	-	das	diversas	esferas	de	Poder	-	

que	 buscam	 por	 meio	 de	 vias	 tortas	 e	 escusas	 o	 benefício	 próprio	 com	

artimanhas	são	inimagináveis.		

Com	efeito,	a	antiga	 lei	n.º	4.898/653	 já	 regulamentava	o	assunto	aqui	

tratado,	porém	não	com	o	mesmo	detalhamento	do	que	veremos	nas	próximas	

linhas.	 Para	 se	 ter	 uma	 ideia,	 punia-se	 o	 agente	 público	 com	 penas	 muito	

brandas,	 a	 exemplo	 da	detenção	de	 até	6	 (seis)	meses4	 (sanção	 penal	 por	

 
3	 “O	Brasil,	mesmo	em	períodos	nada	democráticos	ou	republicanos,	sempre	seguiu	essa	 linha	(pelo	
menos	na	teoria).	Apenas	à	título	de	ilustração,	citamos	que,	já	na	Constituição	Imperial	de	1824,	havia	
previsões	expressas	voltadas	a	punir	os	abusos	praticados	por	alguns	agentes	estatais,	muito	embora	
naquela	época	ainda	vigesse	o	dogma	da	irresponsabilidade	do	Imperador.	Naquele	mesmo	período,	
porém,	aprovou-se	lei	específica	sobre	o	assunto,	o	que	virou	uma	tradição	nacional	que	subsiste	até	a	
presente	data,	sendo	a	Lei	n.º	13.869/2019	o	último	ato	desse	movimento	secular,	mesmo	com	o	vício	
de	finalidade	publicamente	declarado	na	sua	aprovação	de	última	hora.”(PINHEIRO,	CAVALCANTE	e	
BRANCO,	2020,	p.	150)	
4 De fato, conforme previa o art. 6º, §3º, alínea “b”, da antiga Lei nº. 4.898/65, a sanção penal máxima 
cominada era de até 6 (seis) meses de detenção. Veja como dispunha a Lei: “Art. 6º O abuso de autoridade 
sujeitará o seu autor à sanção administrativa cível e penal. (...) §3º A sanção penal será aplicada de acordo 
com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em: (...) b) detenção por dez dias a seis meses;”, 
merecendo-se a devida e acertada crítica: “sanção penal absolutamente incompatível com o desvalor do 
injusto, deixando-a, assim, desprovida de qualquer poder dissuasório sobre os agentes públicos.” LIMA, 
Renato Brasileiro. Nova Lei de Abuso de Autoridade. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 24).  



demais	 irrisória	 e	 incompatível	 com	a	 gravidade	do	 ato)	 em	nítida	 proteção	

insuficiente	do	bem	jurídico	(desrespeito	ao	princípio	da	proibição	da	proteção	

insuficiente).		

Frise-se	 que	 antes	 da	 nova	 Lei	 de	 Abuso	 de	 Autoridade	 todas	 as	

infrações	 penais	 praticadas	 sob	 a	 égide	 do	 antigo	 diploma	 eram	

consideradas	de	menor	potencial	ofensivo,	aplicando-se	as	benesses	da	lei	

n.	9.099/95.	A	prescrição	também	ocorria	em	sua	base	mínima,	a	saber,	

três	anos,	a	teor	do	art.	109,	inciso	VI,	do	Código	Penal.	Agora,	as	infrações	

serão	 também	 de	médio	 potencial	 ofensivo,	 com	 a	 possibilidade	 de	 sanções	

mais	rigorosas.	Contudo,	a	lei	n.º	9.099/94	ainda	pode	ser	aplicada,	desde	

que	a	sanção	não	ultrapasse	a	pena	de	2	(dois)	anos.		

E	o	que	é	abuso	de	poder?		

Þ Abuso	 de	 poder	 em	 sentido	 amplo	 significa	 “todo	 comportamento	

(positivo	ou	negativo)	praticado	por	agente	estatal	que,	de	maneira	

deliberada,	 desvie	 do	 seu	 dever	 de	 cumprimento	 do	 interesse	

público.”	(PINHEIRO,	CAVALVANTE	e	BRANCO,	2020,	p.	141)		

Þ “De	 um	 modo	 geral,	 ocorre	 abuso	 de	 autoridade	 quando	 o	 agente	

público	exerce	o	poder	que	lhe	foi	conferido	com	excesso	de	poder	(o	

agente	atua	além	de	sua	competência	legal)	ou	com	desvio	de	finalidade	

(atua	 com	 o	 objetivo	 distinto	 daquele	 para	 o	 qual	 foi	 conferido).”	

(CUNHA,	PINTO	e	SOUZA,	2020,	p.	2201)	

Não	é	 incomum	que	autoridades	policiais,	por	exemplo,	utilizem-se	de	

seu	poder	intimidatório	para	constranger	cidadãos	a	fazer	algo	ilegal	ou	deixar	

de	 fazer	 coisa	 lícita,	 utilizando-se	 da	 famosa	 “carteirada”	 com	 o	 intuito	 de	

beneficiar-se	às	custas	de	seu	“prestígio”.	 	Como	veremos	nos	 tipos	penais,	a	

depender,	tal	conduta	será	considerada	crime.		

Questiona-se:	qual	é	o	bem	jurídico	tutelado	pela	Lei	de	Abuso	de	

Autoridade?		



Não	há	um	único	bem	jurídico	a	ser	protegido	(pluriofensividade).	 	Ao	

lado	 da	 garantia	 do	 bom	 funcionamento	 do	 Estado,	 dever	 de	 lealdade	 e	

probidade	administrativas,	protege	também:	“a	depender	do	crime	em	questão,	

a	liberdade	de	locomoção	(v.g.,	arts.	9º,	10,	12,	etc.),	a	liberdade	individual	(v.g.,	

arts.	13,	15,	18,	etc.),	o	direito	à	assistência	de	advogado	(v.g.,	arts.	20,	32,	etc.),	

a	intimidade	ou	a	vida	privada	(v.g.,	arts.	22,	28,	38)”.	(LIMA,	2020,	p.	6)		

Þ Importante:	 Conforme	acurada	 análise	do	 art.	 1º	da	nova	 lei,	 é	

possível	 afirmar	 que	 ela	 optou	 por	 amplificar	 o	 âmbito	 de	

incidência	da	norma.		

Veja	que	o	texto	fala	em	atos	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.		

Quem	é	o	agente	público?	

Þ Art.	2º,	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	abrangidos	pelo	caput	deste	

artigo.	

Ou	seja,	não	é	imperioso	que	o	agente	público	esteja	no	exercício	da	

função,	bastando	que	se	utilize	de	sua	posição	para	abusar	da	autoridade.	A	

famosa	“carteirada”,	por	exemplo,	poderá	ser	dada	fora	do	horário	de	trabalho.	

Mesmo	antes	da	nova	lei,	a	doutrina	e	a	jurisprudência	já	davam	interpretação	

ampla	do	âmbito	de	incidência	e,	se	neste	caso,	foi	a	pretexto	do	exercício	da	

função,	poderá	responder	o	agente	por	abuso	de	autoridade.	

O	art.	1º	da	Lei	de	Abuso	de	Abuso	de	autoridade,	além	de	definir	quais	

são	os	crimes	punidos,	indica	o	agente	ativo	que	poderá	praticá-lo,	a	saber,	o	



agente	público,	servidor	ou	não,	que,	no	exercício	de	suas	funções	ou	a	pretexto	

de	 exercê-las”.	 Veja-se	 que	 a	 intenção	 do	 legislador	 é	 dar	 a	 máxima	

abrangência	ao	conceito	de	agente	público.	Teceremos	o	detalhamento	do	

tema	no	art.	2º	da	Lei	em	discussão,	ao	falar	do	sujeito	ativo	do	crime.		

	

ELEMENTO	SUBJETIVO	ESPECIAL	DO	TIPO	

	

§	 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.	

Importante	dispositivo	para	que	se	possa	entender	em	profundidade	o	

tema,	 o	 parágrafo	 primeiro	 trata	 do	 tipo	 subjetivo	 dos	 crimes	 de	 abuso	 de	

autoridade,	 exigindo-se,	 além	 do	 elemento	 subjetivo	 geral,	 o	 elemento	



subjetivo	especial	do	tipo5.	Neste	ponto,	destaque-se	que	o	especial	 fim	de	

agir	não	se	confunde	com	o	dolo	(consciência	e	vontade).	Com	efeito,	trata-se	

de	uma	ampliação	do	tipo	subjetivo	que,	ao	lado	do	dolo,	tem	a	intenção	

de	 especializar	 a	 conduta.	 Em	 resumo,	o	 crime	 de	 abuso	 de	 autoridade	

requer	um	elemento	subjetivo	específico	(finalidade	específica).	Veja:		

	

	

	

	

	

	

	

Deve-se	observar	que	a	consumação	desses	delitos	pressupõe	a	comprovação	cabal,	por	parte	
do	Ministério	Público,	da	ocorrência	do	dolo	específico	da	 conduta,	qual	 seja:	 ter	o	agente	
investigado	 ou	 processado	 agido	 com	 manifesto	 deliberado	 de	 prejudicar	 outrem	 ou	
beneficiar	a	si	mesmo	ou	a	terceiro,	ou,	ainda,	por	mero	capricho	ou	satisfação	pessoal.	Trata-
se	de	medida	imprescindível	para	que	se	possa	diferenciar	o	agente	que	cometeu	um	erro,	ou	
mesmo	uma	ilegalidade	de	boa-fé	(por	equívoco,	mas	sem	o	propósito	deliberado	de	abusar	
das	prerrogativas	estatais	que	lhe	foram	outorgadas)	daquele	que	agiu	com	o	claro	propósito	
preordenado	de	praticar	a	conduta	típica	para	uma	daquelas	finalidades	específicas	exigidas	
pela	lei.	(PINHEIRO,	2020)	

E	qual	é	a	relevância	prática	do	tipo	penal	específico?		

 
5 Em linhas parecidas, o professor NUCCI anota que se trata de elemento subjetivo do tipo específico, tecendo 
elogios à exigência legal. “São variadas as alternativas finalísticas, embora todas sejam particularmente 
reprováveis, razão pela qual se o agente público prender uma pessoa apenas para prejudica-la; somente para 
se beneficiar disso; exclusivamente por capricho (vontade arbitrária ou birrenta); unicamente para safistação 
pessoal (regozijo), indiscutivelmente estará abusando do seu poder. Ora, a imensa maioria dos agentes de 
segurança pública, membros do Ministério Público e autoridades judiciárias atua de maneira lisa e honesta, 
sem nem pensar em se exceder no campo da sua autoridade.” NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e 
Processuais Penais Comentadas: volume 1. – 13 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 3.  
6	Exemplo:	“Delegado	de	Polícia	que,	a	despeito	de	absoluta	falta	de	quaisquer	indícios	da	prática	de	
crime,	determina	a	instauração	de	um	inquérito	policial	em	detrimento	de	um	adversário	político,	com	
o	nítido	propósito	de	prejudica-lo	às	vésperas	de	uma	iminente	disputa	eleitoral;”(LIMA,	2020,	p.	28)		
	
7	Independe	do	prévio	recebimento	da	vantagem	indevida,	bastando	a	promessa,	por	exemplo.		

Finalidade	específica	

a) Prejuízo	a	outrem6	

b) Benefício	(patrimonial7	ou	moral)	a	si	mesmo	ou	a	

terceiro	

c) Mero	capricho	(vontade	sem	justificativa,	mera	

obstinação	arbitrária)		

d) Mera	satisfação	pessoal	(inimizades,	raiva,	inveja	

etc)	



Sua	presença	(ou	não),	portanto,	será	de	todo	relevante	para	diferenciar	

o	agente	que	cometeu	um	erro,	ou	mesmo	uma	ilegalidade	de	boa-fé,	é	dizer,	

sem	 o	 propósito	 deliberado	 de	 abusar	 das	 prerrogativas	 que	 lhe	 foram	

atribuídas,	 separando-se	 daquele	 que	 agiu	 com	 a	 intenção	 inequívoca	 de	 se	

exceder	 no	 exercício	 das	 suas	 funções	 para	 atingir	 uma	 das	 finalidades	 ali	

enumeradas.		

Conclusões	 importantes	 a	 respeito	 do	 elemento	 subjetivo	 especial	

(especial	fim	de	agir):		

	

-	O	especial	fim	de	agir	deverá	estar	devidamente	demonstrado	e	amparado	

na	denúncia,	sob	pena	de	rejeição	(art.	395,	inciso	I,	do	CPP);		

-	É	crime	de	intenção	(delito	de	tendência	interna	transcendente);	ou	seja,	

exigem,	além	da	finalização	da	conduta	típica	objetiva,	é	imprescindível	a	

análise	do	especial	fim	do	agente.		

-	 A	 finalidade	 específica	 exime	da	 necessidade	 de	 consecução	 ou	 não	 do	

resultado	(delito	de	resultado	cortado);		

-	É	cabível	o	dolo	eventual	nos	delitos	de	abuso	de	autoridade8.	Defendendo,	

em	geral,	o	dolo	eventual,	o	professor	Renato	Brasileiro	faz	uma	adequada	

ponderação	quanto	a	três	delitos	em	que	só	será	possível	o	dolo	direto:	Art.	

19	(parágrafo	único),	art.	25	(parágrafo	único)	e	art.	309	(LIMA,	2020,	p.	37)		

 

8 No	sentido	da	incompatibilidade	com	o	dolo	eventual,	afirma	Rogério	Sanches,	Ronaldo	Pinto	e	Renee	
O	Souza:	“A	composição	do	tipo	subjetivo	do	crime	de	abuso	de	autoridade,	portanto,	exige	que	o	agente	
aja	consciente,	isto	é,	convencido	de	que	abusa	do	direito,	ou	de	que	age	além	dos	limites	para	os	quais	
está	autorizado,	o	que	inadvertidamente	ocorre	quando	atua	com	a	finalidade	de	satisfazer	um	efetivo	
propósito	ilícito,	o	que	indica	que	há	incompatibilidade	dos	crimes	com	o	dolo	eventual.	Observe-
se	que	a	atuação	motivada	pelo	sentimento	de	prejudicar	alguém	ou	beneficiar	a	si	ou	a	outrem,	ou	por	
mero	 capricho	 ou	 mediante	 satisfação	 pessoal	 é	 semelhante	 àquele	 desvio	 efetivo	 exigido	 para	 a	
caracterização	do	crime	de	prevaricação	(CP,	art.	319).	Isso	demonstra	a	preocupação	do	legislador	em	
evitar	criminalização	de	condutas	funcionais	regulares	que,	como	dito,	são	aflitivas	e	objeto	de	relativa	
incompreensão	do	cidadão.”	(CUNHA,	PINTO	e	SOUZA,	2020,	p.	2204)	(grifei)		
9 Art. 19. (...) 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. 25 (...) Parágrafo único.  Incorre na mesma pena 
quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.; 
Art. 30.  Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou 
contra quem sabe inocente: 



E	 qual	 é	 a	 consequência	 de	 uma	 notitia	 criminis	 em	 que	 o	

prejudicado	não	mostra	o	especial	fim	de	agir,	de	forma	detalhada?		

A	 depender	 do	 caso,	 poderá	 configurar	 o	 crime	 de	 denunciação	

caluniosa.	 Nesse	 sentido	 já	 se	 pronunciou	 os	 Procuradores-Gerais	 dos	

Munistérios	Públicos	dos	Estados	e	da	União	(CNPG)	e	do	Grupo	Nacional	de	

Coordenadores	de	Centro	de	Apoio	Criminal	(GNCCRIM):	

	

Enunciado	 29:	 Representações	 indevidas	 por	 abuso	 de	 autoridade	
podem,	em	tese,	caracterizar	crime	de	denunciação	caluniosa	(CP,	art.	
339),	dano	civil	 indenizável	(CC,	art.	953)	e,	caso	o	reclamante	seja	
agente	público,	infração	disciplinar	político-administrativa.		

	

É	cabível	crime	de	abuso	de	autoridade	culposo?		

Þ “Não	 consta	 da	 Lei	 n.	 13.869/19	 nenhuma	 infração	 penal	 culposa.	

Portanto,	 eventual	 inobservância	 do	 dever	 objetivo	 de	 cuidado	 na	

atuação	 funcional	 pode	 dar	 ensejo	 à	 responsabilização	 cível	 e/ou	

administrativa,	 punida	 exclusivamente	 na	 seara	 extrapenal,	 jamais	 no	

âmbito	criminal.”(LIMA,	2020,	p.	35)		

	

VEDAÇÃO	DO	CRIME	DE	HERMENÊUTICA	

	

§	2º	A	divergência	na	interpretação	de	lei	ou	na	avaliação	de	fatos	e	

provas	não	configura	abuso	de	autoridade.	

	

Buscando	 interpretar	 o	 dispositivo	 acima,	 feliz	 o	 entendimento	 dos	

Procuradores-Gerais	dos	Ministérios	Públicos	dos	estados	e	da	União,	emitido	



no	Enunciado	nº	2,	no	sentido	de	que	“A	divergência	na	interpretação	de	lei	ou	

na	avaliação	de	fatos	e	provas,	salvo	quando	teratológica,	não	configura	abuso	

de	autoridade,	ficando	excluído	o	dolo.”		

Busca-se	 esclarecer	 que	 não	 basta	 a	 verificação	 objetiva	 da	 conduta	

praticada	ao	núcleo	do	tipo	definindo	a	imputação	penal,	necessitando-se	de	um	

liame	 mais	 robusto,	 a	 demonstrar	 que	 o	 suposto	 autor	 estava	 agindo	 em	

manifesta	má-fé	de	abusar	de	sua	autoridade.		

Não	 será	 uma	 avaliação	 errônea	 que	 acarretará,	 por	 si	 só,	 no	

cometimento	dos	tipos	penais.	A	avaliação	errônea	de	fatos	e	provas	deverá	

está	imbuída	de	má-fé.	Naturalmente,	não	haverá	punição	a	título	de	culpa.		

O	que	seria	uma	divergência	teratológica?		

Þ A	 resposta	 estará	 sempre	 presente	 no	 caso	 concreto.	 Então,	 a	melhor	

forma	conciliatória	do	dispositivo	acima	talvez	seja	a	no	sentido	de	que	a	

teratologia	deve	ser	aquela	 inquestionável,	que	não	dá	margem	a	

nenhuma	 interpretação	 favorável	 ao	 agente,	 a	 exemplo	 de	 um	

policial	 que,	 mesmo	 sabendo	 que	 o	 acusado	 tenha	 o	 direito	 ao	

silêncio,	constranja-o	de	forma	brusca,	violenta,	para	que	assim	o	

fale,	inclusive	ameaçando	fazer	algum	outro	mal	injusto,	caso	assim	

não	o	faça.	Neste	caso,	está	mais	que	claro	o	abuso	de	autoridade,	e	não	

há	 divergência	 de	 interpretação	 que	 possa	 ser	 favorável	 ao	 referido	

policial.		

Þ Exemplo	 doutrinário:	 “Enfim,	 se	 estamos	 diante	 de	 uma	 norma	 que	

permite	interpretações	diversas,	o	sentido	adotado	pelo	agente	público	

em	questão	deve	ser	considerado	válido,	e	não	abusivo.	Agora,	se	a	norma	

não	permite	 interpretações	 diversas,	 seja	 por	 conta	 da	 literalidade	do	

texto	legal	(limitação	literal)	–	não	se	pode	interpretar	“dia”	como	“noite”,	

nem	vice-versa,	ou	seja,	não	se	pode	interpretar	o	texto	legal	de	modo	a	

promover	 a	 ruptura	 da	 literalidade	 da	 norma	 -	 ,	 seja	 quando	 a	

interpretação	daquela	norma	tiver	sido	pacificada	de	maneira	vinculante	



por	determinado	Tribunal	(limitação	jurisprudencial),	a	exemplo	do	que	

ocorre	quando	o	Supremo	Tribunal	Federal	delibera	pela	aprovação	de	

súmula	 vinculante,	 a	 atuação	 em	 descompasso	 com	 a	 norma	 penal	

poderá	configurar	crime	de	abuso	de	autoridade,	desde	que	presente	o	

especial	fim	de	agir	do	art.	1º,	§1º.”(LIMA,	2020,	p.	41)		

Em	resumo:		

(LER	ROGÉRIO	SANCHES)		

	

	

	

CAPÍTULO	II	

DOS	SUJEITOS	DO	CRIME	

	

O	capítulo	II	trata	dos	sujeitos	ativos	do	crime	de	abuso	de	autoridade,	

quem	poderá	praticá-los.	Somando-se	ao	artigo	1º	da	Lei,	podemos	afirmar	que	

será	sujeito	ativo	os	agentes	púbicos	que,	no	exercício	de	sua	função	pública	ou	

em	decorrência	das	prerrogativas	que	 lhe	 são	 conferidas,	praticam	qualquer	

das	condutas	típicas,	desde	que	haja	a	finalidade	do	parágrafo	primeiro	do	art.	

1º.	Acontece	que	o	art.	2º	nos	aponta	mais	detalhadamente	quem	são	os	sujeitos	

ativos.		

Vamos	analisar?		

	

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:	

É	importante	que	você	saiba	que	os	crimes	de	abuso	de	autoridade	são	

próprios	(qualidade	especial	do	agente).	“Ademais,	é	imprescindível	também,	

embora	a	lei	não	o	diga,	que	o	autor	do	fato	tenha	o	poder	de	mando	concreto	

no	que	diz	respeito	àquela	prerrogativa	que	alegou	ter,	sob	pena	de	atipicidade	

da	conduta.”(PINHEIRO,	2020,	p.	621).	Com	efeito,	também	aponta	o	professor	

NUCCI	que	“toda	pessoa	que	exercer	algum	tipo	de	poder	de	mando,	ligado	à	

Administração	 Pública,	 é	 potencial	 sujeito	 ativo	 do	 crime	 de	 abuso	 de	

autoridade.”(NUCCI,	2020,	p.	2)		

Mas	e	os	particulares?		

Naturalmente,	em	que	pese	ser	elementar	do	tipo	a	qualificação	de	agente	

público,	nada	impede	que	haja	a	coautoria	ou	participação	de	particulares,	

juntamente	com	o	agente	público,	e,	em	consequência,	também	responderá	pelo	

delito	de	abuso	de	autoridade.		

Quem	são	os	sujeitos	ativos	do	crime,	a	título	exemplificativo?	

Þ servidores	públicos	e	militares	ou	pessoas	a	eles	equiparadas:	Aqui,	

são	os	agentes	públicos	em	sentido	amplo,	civis	ou	militares.	

Þ membros	do	Poder	Legislativo:	Os	membros	do	Poder	Legislativo	são:	

vereadores,	deputados	federais,	deputados	distritais	e	senadores.		

Þ membros	do	Poder	Executivo:	ex:	prefeitos,	governadores,	secretários	

de	estado.		

	

Þ membros	 do	 Poder	 Judiciário:	 ex:	 juízes	 de	 todas	 as	 esferas	

jurisdicionais,	desembargadores	e	ministros.		

Þ membros	do	Ministério	Público:	Ao	afirmar	membros	do	Ministério	

Público,	 engloba-se	 todos	 do	 Ministério	 Público	 brasileiro,	



compreendendo	o	Ministério	Público	da	União,	composto	pelo	Ministério	

Público	Federal;	o	Ministério	Público	do	Trabalho;	o	Ministério	Público	

Militar;	o	Ministério	Público	do	Distrito	Federal	e	Territórios.	Ademais,	

também	 estão	 incluídos	 os	 membros	 dos	 Ministérios	 Públicos	 dos	

Estados.	E	quem	são	os	membros?	Por	exemplo,	no	âmbito	dos	Estados	

são	 os	 promotores	 de	 justiça	 e	 procuradores	 de	 justiça.	 Dentro	 do	

Ministério	 Público	 Federal	 são	 os	 Procuradores	 da	 República,	

Procuradores	 Regionais	 da	 República	 e	 Subprocuradores-Gerais	 da	

República,	bem	como	o	Procurador-Geral	da	República.		

Þ membros	 dos	 tribunais	 ou	 conselhos	 de	 contas:	 Exemplo:		

Conselheiros	 de	 Contas	 Estaduais/	 Municipais	 (nos	 municípios	 que	

possuem).		

	

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	abrangidos	pelo	caput	deste	artigo.	

Quis	 o	 parágrafo	 único	 desburocratizar	 a	 forma	 pela	 qual	 o	 agente	

público	passa	a	ter	vínculo	com	a	administração	pública	para	o	exercício	de	suas	

funções	 públicas.	 A	 título	 de	 exemplo,	 um	 estagiário	 voluntário	 que	 assina	

contrato	com	a	administração	pública	poderá	responder	pelos	crimes	de	abuso	

de	autoridade.		

E	se	o	agente	público	estiver	de	férias?	E	se	tiver	aposentado?		

	

“Ainda	sobre	a	incidência,	ressaltamos	que,	se	o	ato	for	praticado	no	gozo	

de	férias	ou	licença,	também	haverá	abuso	de	autoridade,	pois	a	existência	

de	vínculo	funcional	(permanente	ou	transitório)	é	pressuposto	básico	para	



a	criminalização	de	qualquer	conduta	como	abuso	de	autoridade.	Diferente,	

contudo,	 é	 a	 situação	 dos	 aposentados	 .”	 (PINHEIRO,	 CAVALTANTE,	

BRANCO,	2020)		Ou	seja,	os	aposentados	não	estarão	abrangidos,	pois	

não	tem	vínculo	funcional	nenhum	com	a	administração	pública.		

	

	

CAPÍTULO	III		

DA	AÇÃO	PENAL	

	

Ação	penal	pública	incondicionada		

	

Art.	 3º	 Os	 crimes	 previstos	 nesta	 Lei	 são	 de	 ação	 penal	 pública	

incondicionada.	

	

A	ação	penal	pública	incondicionada	é	a	regra	para	a	maioria	dos	crimes	

e	 não	 poderia	 ser	 diferente	 no	 assunto	 ora	 explanado,	porquanto	 o	maior	

interesse	de	resguardo	é	o	da	moralidade	e	impessoalidade	dos	agentes	

públicos	e	o	maior	legitimado	não	poderia	ser	outro	que	não	Ministério	

Público10.	Portanto,	praticado	um	delito	de	abuso	de	autoridade:		

O	titular	da	ação	penal	pública	incondicionada	é	o	Ministério	Público	
(CF,	art.	129,	I),	e	sua	peça	inaugural	é	a	denúncia.		É	denominada	de	
incondicionada	porque	a	atuação	do	Ministério	Público	não	depende	
da	 manifestação	 da	 vontade	 da	 vítima	 ou	 de	 terceiros.	 Ou	 seja,	
verificando	a	presença	das	condições	da	ação	e	havendo	justa	causa	

 
10 A título de crítica, veja o que explanou os autores Gabriela Marques e Ivan Marques: “Sempre criticamos 
os dispositivos legais que assim diziam: “os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública 
incondicionada.” Mas, qual é o problema em fazer essa afirmação no plano normativo? O problema reside no 
fato de que a ação penal pública incondicionada ser a regra geral dos crimes e, sendo a regra geral, dispensa a 
informação expressa nos tipos penais. Assim, basta a lei ficar em silêncio e, automaticamente, o crime será de 
ação penal pública incondicionada.”(2020, p. 35) 



para	o	oferecimento	da	denúncia,	a	atuação	do	Parquet	prescinde	do	
implemento	de	qualquer	condição.	(LIMA,	2020,	p.	332)		 	 	

Ação	penal	privada	subsidiária	da	pública	

§	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.	

O	 parágrafo	 primeiro	 aponta	 para	 a	 possibilidade	 de	 que	 o	 particular	

maneje	a	conhecida	ação	penal	privada	subsidiária	da	Pública.	

Diz	 a	 Constituição	 Federal,	 em	 seu	 art.	 5º,	 inciso	 LIX,	 que	 será	
admitida	 ação	 privada	 nos	 crimes	 de	 ação	 pública,	 se	 esta	 não	 for	
intentada	no	prazo	legal.	A	ação	penal	privada	subsidiária	da	pública,	
conhecida	 como	 ação	penal	 acidentalmente	 privada	 (ou	 supletiva),	
também	encontra	previsão	expressa	no	CP	(art.	100,	§3º)	e	no	CPP	
(art.	29).	A	previsão	da	ação	penal	privada	subsidiária	da	pública	no	
art.	 5º	 da	 Constituição	 Federal	 denota	 que	 se	 trata	 de	 um	 direito	
fundamental,	 verdadeira	 cláusula	 pétrea,	 funcionando	 como	
importante	forma	de	fiscalização	do	exercício	da	ação	penal	pública	
pelo	Ministério	Público.		(LIMA,	2020,	p.	347)		

	 Mas	atenção	para	o	alerta	de	que	“Apenas	na	omissão	do	promotor	ou	

procurador,	 total	 inércia,	 é	 que	 surgirá	 a	 hipótese	 de	 ação	 penal	 privada	

subsidiária	 da	 pública,	 novamente,	 como	 previsto	 desde	 1988.”	MARQUES	 e	

MARQUES,	2020,	p.	36)	

	

§	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.	

	

O	 parágrafo	 segundo	 estabeleceu	 uma	 hipótese	 de	 decadência	 para	 o		

exercício	da	ação	privada	subsidiária,	que	deverá	ser	ofertada	no	prazo	de	6	

(seis)	meses,	contado	da	data	em	que	se	esgotar	o	prazo	para	que	o	Ministério	



Público	apresente	a	exordial	acusatória.	Repete,	portanto,	o	que	prevê	a	parte	

final	do	art.	38	do	CPP.11			

Insta	salientar	que,	mesmo	esgotado	o	prazo	para	o	ajuizamento	da	ação	

privada	 subsidiária,	 ainda	 poderá	 o	 Ministério	 Público,	 mesmo	 que	

extemporaneamente,	 manejar	 a	 ação	 penal	 pública,	 desde	 que	 respeitado	 o	

prazo	prescricional.		

“A	ação	penal	privada	subsidiária	da	pública,	que	é	um	direito	fundamental	
(artigo	 5º,	 LIX,	 CF/88),	 constitui	 um	 claro	 mandado	 constitucional	
anticorrupção	 e	 deve	 ter	 	 seu	 uso	 estimulado	 em	 qualquer	 hipótese.	 No	
abuso	de	autoridade	autêntico,	não	podemos	negar,	o	que	existe,	em	última	
análise,	 é	 um	 ato	 de	 corrupção,	 cujo	 lesado	 deve	 poder	 agir	 no	 caso	 de	
omissão	comprovada.”(PINHEIRO,	CAVALCANTE,	BRANCO,	2020,	p.	792)	

	
CAPÍTULO	IV	

DOS	EFEITOS	DA	CONDENAÇÃO	E	DAS	PENAS	RESTRITIVAS	DE	

DIREITOS	

	

	

Dos	Efeitos	da	Condenação	

	

	

Art.	4º	São	efeitos	da	condenação:	

 

11		Art.	29.		Será	admitida	ação	privada	nos	crimes	de	ação	pública,	se	esta	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.	(...)	Art.	38.		Salvo	disposição	
em	contrário,	o	ofendido,	ou	seu	representante	legal,	decairá	no	direito	de	queixa	ou	de	representação,	
se	não	o	exercer	dentro	do	prazo	de	seis	meses,	contado	do	dia	em	que	vier	a	saber	quem	é	o	autor	do	
crime,	ou,	no	caso	do	art.	29,	do	dia	em	que	se	esgotar	o	prazo	para	o	oferecimento	da	denúncia.	

	



Os	efeitos	da	condenação,	conforme	aponta	a	doutrina,	são	os	penais	e	os	

extrapenais	decorrentes	de	uma	sentença	penal	condenatória.	Os	efeitos	penais	

poderão	 ser	 primários	 e	 secundários.	 Exemplos	 clássicos	 do	 primeiro	 são	 o	

cumprimento	da	pena	e	a	inclusão	do	nome	do	acusado	no	rol	dos	culpados.		

Secundários,	 podemos	 citar	 como	 exemplos	 a	 reincidência,	 possível	

regressão	de	regime	carcerário,	revogação	do	sursis	e	revogação	do	livramento	

condicional.	J	

á	 os	 efeitos	 extrapenais,	 apenas	 para	 lembrança,	 são:	 obrigação	 de	

reparar	o	dano;	perda	dos	instrumentos	do	crime.		

Por	fim,	podemos	falar	ainda	em	efeitos	extrapenais	específicos,	sendo	

que	neste	caso	o	professor	Renato	Brasileiro	aponta	o	confisco	alargado	de	bens	

(CP,	art.	91-A,	 incluído	pela	Lei	n.	13.964/19)	e	perda	do	cargo	ou	da	função	

pública.		

Apontado	 genericamente	 os	 efeitos	 da	 condenação,	 o	 art.	 4º	 e	 inciso	

apontam	 quais	 serão	 os	 efeitos	 decorrentes	 de	 uma	 sentença	 penal	

condenatória	relativa	ao	crime	de	abuso	de	autoridade.	

	Veja	eles:		

Þ 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;		

Þ a	inabilitação	para	o	exercício	de	cargo,	mandato	ou	função	pública,	pelo	

período	de	1	(um)	a	5	(cinco)	anos;		

Þ 	a	perda	do	cargo,	do	mandato	ou	da	função	pública.		

Insta	destacar	que	a	inabilitação	para	o	exercício	de	cargo,	mandato	ou	

função	 pública	 não	 é	 automática,	 devendo	 haver	 motivação	 expressa	 na	



sentença.	Diferentemente	da	 tortura,	que	é	 automático,	no	 caso	do	abuso	de	

autoridade	depende-se	de	declaração	motivada	da	perda.		

	

Parágrafo	único.	Os	efeitos	previstos	nos	incisos	II	e	III	do	caput	deste	artigo	

são	 condicionados	 à	 ocorrência	 de	 reincidência	 em	 crime	 de	 abuso	 de	

autoridade	e	não	são	automáticos,	devendo	ser	declarados	motivadamente	

na	sentença.	

Quis	 dizer	 o	 parágrafo	 único	 que,	 para	 que	 haja	 a	 decretação	 da	

inabilitação	para	o	exercício	de	cargo,	mandato	ou	função	pública,	pelo	período	

de	 1	 (um)	 a	 5	 (cinco)	 anos	 ou	 a	 perda	 do	 cargo,	 do	mandato	 ou	 da	 função	

pública,	condiciona-se	à	ocorrência	da	reincidência	em	crime	de	abuso	de	

autoridade	(reincidência	específica).		

Portanto,	 se	 o	 agente	 for	 primário,	 não	 poderão	 ser	 tomadas	 as	 duas	

medidas	acima	contra	o	agente	público.		

	

“Em	outros	 termos,	a	condenação	por	crime	de	abuso	de	autoridade	não	

acarreta	automaticamente	a	perda	do	cargo.	Na	nova	Lei,	somente	ocorrerá	

a	 perda	 do	 cargo	 como	 decorrência	 da	 condenação	 se	 o	 criminoso	 for	

reincidente	em	crime	específico	de	abuso	de	autoridade.”(PINHEIRO,	2020,	

p.	826)	

	

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	–	(VETADO).	

Parágrafo	 único.	 As	 penas	 restritivas	 de	 direitos	 podem	 ser	 aplicadas	

autônoma	ou	cumulativamente.	

	

O	art.	5º	da	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	define	quais	são	as	hipóteses	de	

penas	 restritivas	 de	 direito	 substitutivas	 da	 privação	 da	 liberdade12.	 Busca	

substituir	 a	 pena	 privativa	 de	 liberdade	 (substitutividade),	 evitando	 o	

encarceramento	em	delitos	nos	quais	o	legislador	reputou	menos	grave.		

O	Código	Penal,	no	art.	43,	delimita	as	penas	restritivas	de	direito	em	sete	

incisos,	 a	 saber:	 I	 –	 prestação	 pecuniária;	 II	 –	 perda	 de	 bens	 e	 valores;	 III	 –	

limitação	 do	 fim	 de	 semana;	 IV	 –	 prestação	 de	 serviço	 à	 comunidade	 ou	 a	

entidades	públicas;	V	–	interdição	temporária	de	direitos;	VI	–	limitação	fim	de	

semana.		

Por	seu	turno,	a	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	não	repetiu	todas	as	penas	

restritivas	de	direitos	previstas	no	Código	Penal,	mas	reiterou	“prestação	de	à	

comunidade	ou	a	entidades	públicas”,	e	inovou	ao	permitir	a	“suspensão	do	

 
12	“As	penas	restritivas	de	direitos	são	também	chamadas	de	“penas	alternativas”,	pois	têm	o	propósito	
de	 evitar	 a	 desnecessária	 imposição	 da	 pena	 privativa	 de	 liberdade	 nas	 situações	 expressamente	
indicadas	 em	 lei,	 relativas	 a	 indivíduos	 dotados	 de	 condições	 pessoais	 favoráveis	 e	 envolvidos	 na	
prática	 de	 infrações	 penais	 de	 reduzida	 gravidade.	 Busca-se	 a	 fuga	 da	 pena	 privativa	 de	 liberdade,	
reservada	exclusivamente	para	situações	excepcionais,	aplicando-se	em	seu	lugar	a	restrição	de	um	ou	
mais	direitos	do	condenado.”(MASSON,	2020,	p.	595)	
	



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”.		

Com	efeito,	o	presidente	da	república	vetou	o	inciso	III,	que	dispunha:	:II	

-	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.		

Este	veto	foi	mantido	pelo	Congresso	Nacional	e	não	poderá	o	juiz	aplicá-

lo	como	pena	restritiva	de	direitos.	Por	 fim,	o	parágrafo	único	afirma	que	as	

penas	 acima	 analisadas	 podem	 ser	 aplicadas	 autônoma	 ou	

cumulativamente.		

Ainda	 sobre	 as	 penas	 restritivas	 de	 direito	 no	 abuso	 de	 autoridade,	

afirma	o	professor	Rogério	Sanches	no	sentido	de	que		

	
“o	 juiz	 é	 quem,	 fundamentadamente,	 determina	 a	 necessidade	 de	
aplicação	de	uma	ou	mais	penas	restritivas	de	direito,	aquilatando	as	
circunstâncias	do	caso	concreto,	sem	ignorar	as	condições	pessoais	
do	sentenciado”.	(CUNHA,	2020,	p.	586).		

Quanto	aos	requisitos	para	a	substituição,	a	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	

foi	silente,	razão	pela	qual	é	de	se	aplicar	os	previstos	no	art.	44	do	Código	Penal.		

	

Rogério	Sanches:	A	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	silenciou	a	respeito	dos	

requisitos	 necessários	 para	 a	 substituição,	 razão	 pela	 qual	 devemos	

observar	aqueles	previstos	no	art.	44	do	Código	Penal,	(...).	São	requisitos	

considerados	cumulativos,	ou	seja,	todos	devem	estar	presentes	para	que	

se	 possa	 realizar	 a	 substituição.	 O	 descumprimento	 injustificado	 da	

restrição	 imposta	 faz	 com	 que	 a	 pena	 alternativa	 seja	 convertido	 em	

privativa	 de	 liberdade,	 aplicando-se	 também	 as	 regras	 da	 conversão	 do	

Código	Penal	(§§4º	e	5º	do	art.	44).		

	

Igor	 Pinheiro:	 “Nada	 impede	 que	 as	 penas	 restritivas	 de	 direito	

mencionadas	 sejam	 aplicadas	 autônoma	 ou	 cumulativamente.	 São	



autônomas,	porque	não	dependem	de	uma	pena	principal,	 isto	é,	não	são	

aplicadas	 como	 penas	 acessórias.	 São	 ainda	 substitutivas,	 porque	 o	 juiz	

primeiro	 estabelece	 a	 pena	 privativa	 de	 liberdade	 para,	 na	 sequência,	

verificando	o	preenchimento	dos	requisitos	legais,	substituí-la	por	uma	ou	

mais	pena	restritiva	de	direito	(penas	alternativas).	Em	outros	termos,	não	

podem	ser	aplicadas	diretamente,	nem	cumuladas	com	as	penas	privativas	

de	 liberdade.	 Em	 essência,	 são	 autônomas	 e	 substitutivas.	 A	 sua	

aplicação	depende	exclusivamente	do	preenchimento	dos	requisitos	legais,	

daí	porque	não	se	trata	de	uma	faculdade	do	juiz	aplica-las	ou	não.	É	um	

direito	 subjetivo	 do	 condenado	 por	 crime	 de	 abuso	 de	 autoridade	

receber	o	benefício	das	penas	alternativas	e	não	uma	mera	faculdade.”	

	

Curiosidade:	na	lei	de	abuso	de	autoridade,	existe	pena	de	reclusão?			

	

“Não	há	 crime	com	pena	de	 reclusão?	Não.	Na	nova	Lei,	 todos	os	 crimes	

serão	 responsabilizados	 com	pena	de	detenção	e	multa.	Não	 foi	prevista	

pena	de	reclusão.	A	medida	é	correta.	Os	crimes	de	abuso	de	autoridade	não	

possuem	 gravidade	 suficiente	 para	 se	 cominar	 pena	 de	

reclusão.”(PINHEIRO,	2020,	p.	1007)		

	

	

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.	



O	art.	6º	da	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	corrobora	a	independência	das	

esferas	punitivas	quanto	à	aplicação	das	sanções.	Um	mesmo	ato	de	abuso	de	

autoridade	 poderá	 dar	 ensejo	 à	 tríplice	 responsabilização,	 a	 exemplo	 da	

possível	prática	de	 improbidade	administrativa	(sanção	de	natureza	civil)	ou	

prática	 de	 alguma	 infração	 disciplinar	 dentro	 do	 órgão	 ao	 qual	 o	 servidor	

estiver	vinculado	para	fins	de	procedimento	administrativo	disciplinar.		

Por	 exemplo,	 um	 determinado	 delegado	 de	 polícia	 deixou	

injustificadamente	 de	 comunicar	 a	 prisão	 em	 flagrante	 de	 um	 determinado	

detento	no	prazo	legal.	Tal	conduta	está	tipificada	criminalmente	no	art.	12	da	

lei	em	estudo,	estipulando	pena	de	detenção	de	6	(seis)	meses	a	2	(dois)	anos,	e	

multa.		

Não	 há	 dúvida	 de	 que	 praticou	 um	 crime.	 Porém,	 tal	 conduta	 poderá	

ricochetear	em	outras	esferas	de	punição,	a	exemplo	da	prática	de	improbidade	

administrativa	 (descumprimento	 de	 lei),	 bem	 como	 infração	 de	 cunho	

administrativo,	a	exemplo	da	“desídia”	ou	“procedimento	irregular	de	natureza	

grave”.		

Ou	seja,	poderá	ser	punido	nas	três	esferas,	que	são	independentes,	em	

que	pese	a	possibilidade	de	comunicação	probatória	entre	todas	as	instâncias,	

para	 fim	de	 adequada	 instrução	 dos	 procedimentos,	 desde	 que	 se	 garanta	 o	

contraditório	e	a	ampla	defesa.	

	

Igor	 Pinheiro:	 A	 responsabilidade	 penal	 de	 agente	 autor	 de	 abuso	 de	

autoridade	 é	 independente	 da	 responsabilidade	 civil	 e	 administrativa.	

Desta	 forma,	 mesmo	 não	 tenho	 sido	 instaurado	 ainda	 processo	

administrativo	para	apurar	a	infração,	é	possível	o	início	da	ação	penal.	Em	

outros	termos,	não	há	qualquer	condição	objetiva	de	punibilidade	para	o	

oferecimento	da	denúncia	e	para	a	instauração	do	processo.A	ação	civil	de	

reparação	de	danos	pode	ser	proposta	pela	vítima	independentemente	da	



responsabilidade	penal	do	agente	público	autor	do	abuso	de	autoridade.	A	

sanção	de	natureza	civil	pode	ser	aplicada	mesmo	que	não	ocorra	sanção	

penal,	isto	é,	a	indenização	à	vítima	não	está	vinculada	a	uma	sanção	penal.	

Suponhamos	que	o	agente	público	seja	absolvido	no	âmbito	criminal	com	

base	 no	 princípio	 do	 in	 dubio	 pro	 reu,	 nada	 impede	 que	 o	 Estado	 seja	

condenado	a	indenizar	uma	pessoa	que	sofreu	prejuízos	por	atos	de	abuso	

de	poder	estatal.		

	

Parágrafo	único.	As	notícias	de	crimes	previstos	nesta	Lei	que	descreverem	

falta	 funcional	 serão	 informadas	 à	 autoridade	 competente	 com	 vistas	 à	

apuração.	

A	 corroborar	 o	 que	 foi	 dito	 acima,	 destacando	 a	 obrigatoriedade	 de	

comunicação	do	ato	de	abuso	de	autoridade	na	esfera	administrativa,	os	relatos	

que	descrevam	condutas	prevista	nesta	 lei,	ao	descreverem	faltas	 funcionais,	

deverão	 ser	 informados	 para	 a	 autoridade	 competente,	 a	 exemplo	 do	

corregedor	do	respectivo	órgão.		

Mas	atenção:		

Þ “As	autoridades	competentes	devem	realizar	uma	verificação	preliminar	

cuidadosa	 das	 informações	 recebidas,	 com	 o	 propósito	 de	 evitar	 a	

instauração	 precipitada	 de	 um	 procedimento	 investigatório,	 inquérito	

policial	 ou	 termo	circunstanciado	de	ocorrência	 (TCO),	 a	depender	do	

caso;	 e	 ainda	 evitar	 a	 instauração	 de	 procedimentos	 administrativos	

disciplinares	precipitados	e	equivocados.”(PINHEIRO,	2020,	p.	1048)	

	

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.	



	

A	 independência	 das	 instâncias	 é	 estampada	 no	 dispositivo	 acima,	

destacando	o	que	o	ordenamento	 jurídico	 já	 consolidou.	Mas	 atenção	para	 a	

parte	 final	 do	 dispositivo,	 ao	 afirmar	 que	não	 se	 pode	questionar	 sobre	 a	

existência	 da	 autoria	 do	 fato	 quando	 essas	 questões	 tenham	 sido	

decididas	no	juízo	criminal.	Portanto,	é	uma	hipótese	de	comunicabilidade	

das	 instâncias,	 em	que	 uma	decisão	 terá	 influência	 sobre	 a	 outra	 esfera	 de	

investigação.		

	

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.	

	

O	 art.	 8º	 traz	 as	 excludentes	 da	 ilicitude,	 a	 saber:	 a)	 estado	 de	

necessidade;	 b)	 legítima	 defesa;	 c)	 estrito	 cumprimento	 de	 dever	 legal;	 d)	

exercício	regular	de	direito.	Se	o	agente	público	praticar	qualquer	ato	de	abuso	

de	autoridade	amparado	por	uma	dessas	excludentes,	não	haverá	crime,	por	

falta	de	demonstração	da	ilicitude.	Com	efeito,	aplicada	uma	das	excludentes	

na	 esfera	 criminal,	 repercutirá	 no	 âmbito	 cível	 e	 administrativo-

disciplinar,	fazendo-se	coisa	julgada.		

	

Þ Igor	 Pinheiro:	 “A	 sentença	 absolutória	 fundada	 nas	 excludentes	 de	

ilicitide	previstas	no	art.	23	do	CP,	quais	sejam,	estado	de	necessidade,	

legítima	 defesa,	 exercício	 regular	 de	 direito	 e	 estrito	 cumprimento	 do	

dever	legal,	obstacularizará	a	ação	cível	de	indenização.	Se	não	há	ainda	

sentença	 absolutória	 com	 base	 nestes	 fundamentos,	 nada	 impede	 a	



propocisão	de	ação	cível	indenizatória;	contudo,	se	sobrevier	a	sentença	

absolutória	 do	 agente	 público	 com	 base	 numa	 das	 excludentes	 de	

ilicitude	citadas,	fará	coisa	julgada.”(PINHEIRO,	2020,	p.	1089)		

E	se	for	excludente	da	culpabilidade?		

Neste	 caso,	 não	 há	 regramento	 específico	 de	 excludente,	 não	 fazendo	

coisa	julgada	no	cível.		

	

CAPÍTULO	VI	

DOS	CRIMES	E	DAS	PENAS	

	

A	 Lei	 de	 Abuso	 de	 Autoridade	 possui	 caráter	 especial	 criminalizador,	

tipificando	diversos	delitos	que	podem	ser	praticados	pelos	agentes	públicos,	

inclusive	em	coautoria	com	particulares.		

Os	tipos	penais	são	descritos	do	art.	9º	ao	38	da	 lei,	com	alguns	vetos.	

Para	se	ter	uma	ideia,	o	diploma	anterior	previa	a	criminalização	do	abuso	de	

autoridade	tão	somente	nos	arts.	3º	e	4º	de	forma	genérica	e	muitas	vezes	de	

duvidosa	 interpretação.	 Agora	 existe	 mais	 detalhamento	 (em	 que	 pese	

inúmeras	imprecisões)	das	condutas	que	poderão	ensejar	a	prática	delituosa.		

Para	 ficar	 mais	 simples	 o	 entendimento,	 quando	 se	 fala	 de	 abuso	 de	

autoridade,	estamos	a	falar	do	gênero,	um	grupo	de	condutas	que,	se	realizadas,	

poderão	dar	ensejo	a	inúmeras	punições.		

De	forma	mais	simples,	podemos	também	afirmar	que	os	crimes	do	

art.	 9º	 ao	38	da	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	 são	as	 espécies	do	gênero	

“abuso	de	autoridade”.		



Antes	 de	 estudar	 cada	 crime	 de	 abuso	 de	 autoridade,	 interessante	

colacionar	 uma	 tabela	 indicando	 quais	 crimes	 cabem	 transação	 penal,	 sursis	

processual	e	Acordo	de	Não	Persecução	Penal,	 conforme	o	Pacote	Anticrime.	

Não	custa	lembrar	que	as	penas	são	diferentes,	podendo	ser	crimes	de	médio	

ou	pequeno	potencial	ofensivo,	com	regramentos	processuais	diferenciados.		

Crimes	 Cabe	transação	

penal?	

Cabe	

“sursis”	

processual?	

Cabe	Acordo	

de	Não	

Persecução	

penal?	

Art.	 9º	 	 detenção,	 de	 1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.

	 	

---	 SIM	 SIM	

Art.	 10.	 	 detenção,	 de	 1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	

Art.	 12.	 detenção,	 de	 6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	 13.	 	 detenção,	 de	 1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa,	 sem	 prejuízo	 da	

pena	 cominada	 à	

violência.	

----	 SIM	 ---	

Art.	15.	 	 	detenção,	de	1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 ---	



Art.	16.	 	 	detenção,	de	6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	 18.	 detenção,	 de	 6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	19.	 	 	detenção,	de	1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	

Art.	20.	 -	detenção,	de	6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	 21.	 	 detenção,	 de	 1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	

Art.	 22.	 	 detenção,	 de	 1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM,	se	não	

houver	

violência	ou	

grave	ameaça	

Art.	23.	 	 	detenção,	de	1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	

Art.	24.	 	 	detenção,	de	1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa,	 além	 da	 pena	

correspondente	 à	

violência.	

---	 SIM	 ---	



Art.	 25.	 	 detenção,	 de	 1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	

Art.	27.	 	 	detenção,	de	6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	28.	 	 	detenção,	de	1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	

Art.	29.	 	 	detenção,	de	6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	30.	 	 	detenção,	de	1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	

Art.	31.				detenção,	de	6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	32.			Pena	-	detenção,	

de	 6	 (seis)	 meses	 a	 2	

(dois)	anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	 33.	 detenção,	 de	 6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	36.	 	 	detenção,	de	1	

(um)	a	4	(quatro)	anos,	e	

multa.	

---	 SIM	 SIM	



Art.	 37.	 	 detenção,	 de	 6	

(seis)	 meses	 a	 2	 (dois)	

anos,	e	multa.	

SIM	 ---	 ---	

Art.	 38.	 	 	 de	 6	 (seis)	

meses	a	2	(dois)	anos,	e	

multa.	

SIM	 ---	 ---	

	

Abaixo	 estudaremos	 todas	 as	 espécies	 de	 crimes,	 iniciando-se	 pelo	

descrito	no		artigo	9º.		

	

																								CRIMES	EM	ESPÉCIE	

	

DECRETAÇÃO	IRREGULAR	DE	PRIVAÇÃO	DE	LIBERDADE	

	

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	 de	

conceder	liberdade	provisória,	quando	manifestamente	cabível;		



III	-	deferir	liminar	ou	ordem	de	habeas	corpus,	quando	manifestamente	

cabível.	

	

Considerações	gerais	–	Decretar	é	qualquer	ato,	não	necessariamente	

jurisdicional,	que	determina	ou	 impõe	uma	medida	de	privação	da	 liberdade	

(em	sentido	amplo,	inclusive	prisão	em	flagrante)	sem	qualquer	base	jurídica	

(manifesta	desconformidade	com	as	hipóteses	legais	(qualquer	ato	normativo	

com	força	genérica).		

É	crime	próprio,	pois	depende	de	uma	situação	 fática	diferenciada	por	

parte	do	sujeito	ativo	(agente	público).			

Por	 fim,	 é	 crime	 formal	 (não	 depende	 da	 efetiva	 ocorrência	 da	 prisão	

ilegal),	comissivo	(no	caput),	e	omissivo	próprio	no	parágrafo	único	(deixar	de),	

instantâneo	e	unissubjetivo.	Podemos	também	falar	que	é	unisubsistente	(não	

admite	 tentativa13),	 pois	 a	 conduta	 “decretar”	não	pode	 ser	 fracionada.	Ou	o	

agente	decreta	ou	não	decreta	a	medida	ilegal.	

Insta	destacar	que	o	parágrafo	primeiro	equipara	outras	condutas	que,	

se	 praticadas,	 incorrerão	 na	mesma	 pena	 do	 caput,	 a	 saber	 (crime	 omissivo	

próprio):		autoridade	judiciária	que,	dentro	de	prazo	razoável	deixar		de	:	

a)	relaxar	a	prisão	manifestamente	ilegal;	b)	substituir	a	prisão	preventiva	por	

medida	 cautelar	 diversa	 ou	 de	 conceder	 liberdade	 provisória,	 quando	

manifestamente	cabível;	c)	deferir	liminar	ou	ordem	de	habeas	corpus,	quando	

manifestamente	 cabível,	 também	 pratica	 crime.	 Nestas	 situações,	 estamos	

diante	 de	 um	 crime	 omissivo	 (deixar	 de),	 sendo	 que	 a	 autoridade	 judiciária	

deixa	de	praticar	um	ato,	em	tempo	razoável,	que	era	de	seu	dever.	

 
13 Renato Brasileiro de lima diverge, afirmando que o delito será unissubsistente ou plurissubsistente. Destaca 
que “se praticado verbalmente, ter-se-á crime unissubsistente, não admitindo, portanto, a tentativa. Se, todavia, 
a conduta for praticada por escrito, a conduta poderá ser fracionada (plurissubsistente), hipótese em que não 
se pode afastar a possibilidade de configuração do conatus;”(LIMA, 2020, p. 88)  



Importante:		

Þ O	 delegado	 de	 polícia	 poderá	 praticar	 a	 conduta	 descrita	 no	 caput.	

Exemplo:	prisão	em	flagrante.		

Þ Quando	 se	 fala	 em	 medida	 de	 privação	 de	 liberdade,	 deverá	 ser	

interpretada	em	sentido	amplo,	a	exemplo	de	prisão	em	flagrante,	prisão	

preventiva,	prisão	temporária,	medidas	cautelares	diversas	da	prisão	etc.		

Þ Pune-se	a	título	de	dolo,	não	admitindo	a	modalidade	culposa.		

Þ Considerando	 a	 pena,	 caberá	 ANPP	 e	 não	 caberá	 a	 transação	 penal.	

Enunciado	n.	28	do	CNPG:	 “Crimes	de	abuso	de	autoridade,	cometidos	

sem	violência	ou	grave	ameaça	à	pessoa,	presentes	os	pressupostos	do	

art.	18	da	Res.	181/17	do	CNMP14,	admitirão	o	acordo	de	não	persecução	

penal,	 salvo	 se	 a	 sua	 celebração	 não	 atender	 ao	 que	 seja	 necessário	 e	

suficiente	para	a	reprovação	e	prevenção	do	crime.”		

Þ Se	 não	 for	 celebrado	 ANPP,	 poderá	 haver	 suspensão	 condicional	 do	

processo,	conforme	dispõe	o	art.	89	da	Lei	n.	9.099/95.		

Þ No	 caso	 do	 parágrafo	 único,	 o	 sujeito	 ativo	 terá	 que	 ser	 autoridade	

judiciária.		

Þ “A	 não	 realização	 de	 audiência	 de	 custódia	 sem	 motivação	 idônea	

ensejará	também	a	ilegalidade	da	prisão,	a	ser	relaxada	pela	autoridade	

competente,	é	perfeitamente	possível	concluir	que	a	não	realização	do	

ato	em	questão	pode	vir	a	tipificar	o	crime	do	art.	9º,	parágrafo	único,	

inciso	I,	da	Lei	n.	13.869/19,	visto	que,	em	tal	hipótese,	ter-se-á,	ao	fim	e	

ao	 cabo,	 uma	 prisão	 manifestamente	 ilegal	 que	 não	 foi	 relaxada	 pela	

autoridade	judiciária	dentro	de	prazo	razoável.”(LIMA,	2020,	p.	101)		

Þ O	prazo	razoável	para	a	realização	de	audiência	de	custódia	é	de	24	horas	

(art.	310,	I,	CPP)	e	de	48	horas	nos	casos	de	análise	de	arbitramento	de	

fiança	(art.	322,	parágrafo	único,	CPP).		

 
14 Hoje o acordo de não persecução penal está previsto no art. 28-A do CPP: 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: (...) 



Crítica	(Igor	Pinheiro)	

Þ “Ora,	qual	o	parâmetro	objetivo	para	se	chegar	a	uma	conclusão	segura	e	

pré-determinada	do	que	seja	“manifesta	desconformidade”	se	o	próprio	

artigo	1º,	§2º,	da	lei,	diz	que	“a	divergência	na	interpretação	de	lei	ou	na	

avaliação	de	fatos	e	provas	não	configura	abuso	de	autoridade”?	Nesse	

caso,	para	que	não	se	declare	a	inconstitucionalidade	pura	e	simples	da	

lei,	parece-nos	que	a	única	hipótese	segura	para	uma	interpretação	

conforme	à	Constituição	da	tipificação	em	comento	diz	respeito	aos	

casos	em	que	o	magistrado	determine	a	prisão	de	alguém	contra	

enunciado	expresso	de	uma	súmula	vinculante	(como	no	caso	das	de	

número	24	e	25)	ou	contra	tese	fixada	em	sede	de	repercussão	geral	

ou	 recurso	 repetitivo,	 uma	 vez	 que	 tais	 institutos	 visam	 a	

exatamente	manter	a	uniformidade	da	jurisprudência	e	o	próprio	

sistema	 já	 coloca	 tais	 entendimentos	 como	 forma	 de	 garantir	 a	

isonomia	no	julgamento	de	casos	similares,	em	especial	no	tocante	

às	súmulas	vinculantes.”	

	

DECRETAÇÃO	IRREGULAR	DE	CONDUÇÃO	COERCITIVA	

	

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.	

	

Considerações	gerais.	 	Decretar	é	qualquer	ato,	não	necessariamente	

jurisdicional,	 que	 determina	 e/ou	 impõe	 uma	 condução	 coercitiva	 de	



testemunha	ou	investigado,	manifestamente	descabida	ou	sem	prévia	intimação	

de	comparecimento	ao	juízo.		

Crime	próprio,	pois	depende	de	uma	situação	fática	diferenciada	por	parte	do	

sujeito	ativo	(agente	público).	Assim	basta	que	se	decrete	condução	coercitiva	

manifestamente	 descabida	 ou	 que	 se	 decrete	 condução	 coercitiva	 sem	

prévia	intimação	de	comparecimento	ao	juízo.	Por	fim,	é	crime	formal,	pois	

independe	 do	 resultado	 naturalístico,	 ou	 seja,	 prescinde	 se	 a	 pessoa	 foi	

realmente	 conduzida	 de	 forma	 ilegal	 (basta	 a	 decretação).	 Também	 é	

instantâneo,	 	 unissubjetivo	 e	 	 unisubsistente	 (não	admite	 tentativa15),	 pois	 a	

conduta	“decretar”	não	pode	ser	fracionada.	Ou	o	agente	decreta	ou	não	decreta	

a	condução	coercitiva.	Por	fim,	podemos	afirmar	que	é	comissivo,	pois	depende	

de	uma	atitude	positiva	do	agente.			

Era	 prática	 comum	 que	 as	 autoridades,	 principalmente	 policiais,	

decretassem	a	condução	coercitiva	de	testemunhas	e	investigados.		

Tal	 conduta,	 seguida	 às	 avessas	 dos	 princípios	 constitucionais	

elementares,	era	fundamentada	no	art.	260	do	Código	de	Processo	Penal,	que	

assim	 dispõe:	 “Art.	 260.	 	 Se	 o	 acusado	 não	 atender	 à	 intimação	 para	 o	

interrogatório,	reconhecimento	ou	qualquer	outro	ato	que,	sem	ele,	não	possa	

ser	realizado,	a	autoridade	poderá	mandar	conduzi-lo	à	sua	presença”.		

Ocorre	que,	ao	interpretar	o	dispositivo,	o	Supremo	Tribunal	Federal,	nas	

ADPFs	 395	 e	 444	 decidiu	 no	 sentido	 de	 que	 a	 condução	 coercitiva	 do	

investigado	 para	 interrogatório	 é	 inconstitucional,	 pois	 fere	o	princípio	da	

não	autoincriminação	e	do	direito	ao	silêncio.	 	Frise-se	que	continua	sendo	

permitida	 a	 condução	 coercitiva	 de	 testemunhas	 ou	 até	 mesmo	 de	

 
15 Renato Brasileiro de lima diverge, afirmando que o delito será unissubsistente ou plurissubsistente. Destaca 
que “se praticado verbalmente, ter-se-á crime unissubsistente, não admitindo, portanto, a tentativa. Se, todavia, 
a conduta for praticada por escrito, a conduta poderá ser fracionada (plurissubsistente), hipótese em que não 
se pode afastar a possibilidade de configuração do conatus;”(LIMA, 2020, p. 120)  
 



investigados	 ou	 réus	 para	 atos	 diversos	 do	 que	 o	 interrogatório,	 a	

exemplo	do	reconhecimento	ou	reconstituição	de	crimes.	16	

 
16	Importantíssimo	julgado,	veja	na	íntegra	a	decisão	do	Supremo	Tribunal	Federal	sobre	a	não	recepção	
da	 condução	 coercitiva	 para	 interrogatório:	 “O	 Plenário,	 por	 maioria,	 julgou	 procedente	 o	 pedido	
formulado	em	arguições	de	descumprimento	de	preceito	fundamental	para	declarar	a	não	recepção	da	
expressão	 "para	 o	 interrogatório"	 constante	 do	 art.	 260	 do	 CPP,	 e	 a	 incompatibilidade	 com	 a	
Constituição	Federal	da	condução	coercitiva	de	investigados	ou	de	réus	para	interrogatório,	sob	pena	
de	 responsabilidade	 disciplinar,	 civil	 e	 penal	 do	 agente	 ou	 da	 autoridade	 e	 de	 ilicitude	 das	 provas	
obtidas,	 sem	prejuízo	 da	 responsabilidade	 civil	 do	 Estado	 .	 O	 Tribunal	 destacou	 que	 a	 decisão	 não	
desconstitui	interrogatórios	realizados	até	a	data	desse	julgamento,	ainda	que	os	interrogados	tenham	
sido	coercitivamente	conduzidos	para	o	referido	ato	processual.	Prevaleceu	o	voto	do	ministro	Gilmar	
Mendes	(relator).	De	início,	o	relator	esclareceu	que	a	hipótese	de	condução	coercitiva	objeto	das	
arguições	 restringe-se,	 tão	 somente,	 àquela	 destinada	 à	 condução	 de	 investigados	 e	 réus	 à	
presença	da	autoridade	policial	ou	judicial	para	serem	interrogados.	Assim,	não	foi	analisada	a	
condução	de	outras	pessoas	como	testemunhas,	ou	mesmo	de	investigados	ou	réus	para	atos	diversos	
do	interrogatório,	como	o	reconhecimento.	Fixado	o	objeto	da	controvérsia,	afirmou	que	a	condução	
coercitiva	no	curso	da	ação	penal	tornou-se	obsoleta.	Isso	porque,	a	partir	da	Constituição	Federal	de	
1988,	foi	consagrado	o	direito	do	réu	de	deixar	de	responder	às	perguntas,	sem	ser	prejudicado	(direito	
ao	silêncio).	A	condução	coercitiva	para	o	interrogatório	foi	substituída	pelo	simples	prosseguimento	
da	 marcha	 processual,	 à	 revelia	 do	 acusado	 [CPP,	 art.	 367	 (2)].	 Entretanto,	 o	 art.	 260	 do	 CPP	—	
conjugado	 ao	 poder	 do	 juiz	 de	 decretar	 medidas	 cautelares	 pessoais	—	 vem	 sendo	 utilizado	 para	
fundamentar	 a	 condução	 coercitiva	 de	 investigados	 para	 interrogatório,	 especialmente	 durante	 a	
investigação	 policial,	 no	 bojo	 de	 engenhosa	 construção	 que	 passou	 a	 fazer	 parte	 do	 procedimento	
padrão	das	investigações	policiais	dos	últimos	anos.	Nessa	medida,	as	conduções	coercitivas	tornaram-
se	 um	novo	 capítulo	 na	 espetacularização	 da	 investigação,	 inseridas	 em	um	 contexto	 de	 violação	 a	
direitos	fundamentais	por	meio	da	exposição	de	pessoas	que	gozam	da	presunção	de	inocência	como	
se	culpados	fossem.	Quanto	à	presunção	de	não	culpabilidade	(CF,	art.	5º,	LVII),	seu	aspecto	relevante	
ao	 caso	 é	 a	 vedação	 de	 tratar	 pessoas	 não	 condenadas	 como	 culpadas.	
A	condução	coercitiva	consiste	em	capturar	o	investigado	ou	acusado	e	levá-lo,	sob	custódia	policial,	à	
presença	 da	 autoridade,	 para	 ser	 submetido	 a	 interrogatório.	 A	 restrição	 temporária	 da	 liberdade	
mediante	 condução	 sob	 custódia	 por	 forças	 policiais	 em	 vias	 públicas	 não	 é	 tratamento	 que	 possa	
normalmente	ser	aplicado	a	pessoas	inocentes.	Assim,	o	conduzido	é	claramente	tratado	como	culpado.	
Por	outro	lado,	a	dignidade	da	pessoa	humana	(CF,	art.	1º,	III),	prevista	entre	os	princípios	fundamentais	
do	 estado	 democrático	 de	 direito,	 orienta	 seus	 efeitos	 a	 todo	 o	 sistema	 normativo,	 constituindo,	
inclusive,	 princípio	 de	 aplicação	 subsidiária	 às	 garantias	 constitucionais	 atinentes	 aos	 processos	
judiciais.	No	contexto	da	condução	coercitiva	para	interrogatório,	faz-se	evidente	que	o	investigado	ou	
réu	é	conduzido,	eminentemente,	para	demonstrar	sua	submissão	à	força.	Não	há	finalidade	instrutória	
clara,	 na	 medida	 em	 que	 o	 arguido	 não	 é	 obrigado	 a	 declarar,	 ou	 mesmo	 a	 se	 fazer	 presente	 ao	
interrogatório.	 Desse	 modo,	 a	 condução	 coercitiva	 desrespeita	 a	 dignidade	 da	 pessoa	 humana.	
Igualmente,	 a	 liberdade	 de	 locomoção	 é	 vulnerada	 pela	 condução	 coercitiva	 para	 interrogatório.	
A	Constituição	Federal	consagra	o	direito	à	liberdade	de	locomoção,	de	forma	genérica,	ao	enunciá-lo	
no	“caput”	do	art.	5º.	Tal	direito	pode	ser	restringido	apenas	se	observado	o	devido	processo	legal	(CF,	
art.	 5º,	 LIV)	 e	 obedecido	 o	 regramento	 estrito	 sobre	 a	 prisão	 (CF,	 art.	 5º,	 LXI,	 LXV,	 LXVI,	 LXVII).	 A	
Constituição	 também	 enfatiza	 a	 liberdade	 de	 locomoção	 ao	 consagrar	 a	 ação	 especial	 de	 “habeas	
corpus”	como	remédio	contra	restrições	e	ameaças	ilegais	(CF,	art.	5º,	LXVIII).	A	condução	coercitiva	
representa	 uma	 supressão	 absoluta,	 ainda	 que	 temporária,	 da	 liberdade	 de	 locomoção.	 O	
investigado	ou	réu	é	capturado	e	levado	sob	custódia	ao	local	da	inquirição.	Portanto,	há	uma	
clara	 interferência	 na	 liberdade	 de	 locomoção,	 ainda	 que	 por	 um	 período	 determinado	 e	
limitado	no	tempo.	Ademais,	a	expressão	“para	o	interrogatório”,	constante	do	art.	260	do	CPP,	
tampouco	 foi	 recepcionada	 pela	 Constituição	 Federal,	 na	 medida	 em	 que	 representa	 restrição	
desproporcional	da	liberdade,	visto	que	busca	finalidade	não	adequada	ao	sistema	processual	em	vigor.	
Por	fim,	em	relação	à	manutenção	dos	interrogatórios	realizados	até	a	data	desse	julgamento,	mesmo	
que	o	interrogado	tenha	sido	coercitivamente	conduzido	para	o	ato,	o	relator	consignou	ser	necessário	
reconhecer	a	inadequação	do	tratamento	dado	ao	imputado,	não	do	interrogatório	em	si.	Argumentos	
internos	 ao	 processo,	 como	 a	 violação	 ao	 direito	 ao	 silêncio,	 devem	 ser	 refutados.	
Assim,	 não	 há	 necessidade	 de	 debater	 qualquer	 relação	 da	 decisão	 tomada	 pelo	 STF	 com	 os	 casos	
pretéritos,	inexistindo	espaço	para	a	modulação	dos	seus	efeitos.	O	ministro	Celso	de	Mello	acrescentou	



Importante:		

Þ Não	se	fala	em	condução	coercitiva	do	ofendido,	não	podendo	a	norma	

ser	interpretada	contra	o	réu.	Desta	forma,	não	haverá	crime	caso	haja	

uma	condução	coercitiva	irregular	de	ofendido.		

Þ A	norma	fala	em	investigado,	e	não	em	acusado.	Então	se	o	juiz	conduzir	

alguém	 coercitivamente	 dentro	 do	 processo	 penal,	 após	 o	

recebimento	 da	 denúncia,	 haverá	 uma	 possível	 infração	

administrativa,	mas	não	haverá	crime.		

Þ Conforme	prevê	o	Enunciado	n.º	6	do	CNPG:	“Os	investigados	e	réus	não	

podem	ser	conduzidos	coercitivamente	à	presença	da	autoridade	policial	

ou	 judicial	 para	 serem	 interrogados.	Outras	 hipóteses	 de	 condução	

coercitiva,	mesmo	de	 investigados	 ou	 réus	 para	 atos	 diversos	 do	

interrogatório,	 são	 possíveis,	 observando-se	 as	 formalidades	

legais.”	

Þ Renato	Brasileiro,	interpretando	as	ADPFs	395	e	444,	sobre	a	proibição	

da	condução	coercitiva	para	fins	de	interrogatório,	pontua	que	“não	foi	

analisada	a	condução	de	outras	pessoas	como	testemunhas,	ou	mesmo	

de	 investigados	ou	acusados	para	atos	diversos	do	 interrogatório,	não	

abrangidos	 pelo	 princípio	 que	 veda	 a	 autoincriminação,	 como	 por	

exemplo,	 aquela	 decretada	 pela	 autoridade	 judiciária	 quando	 houver	

 
que	a	impossibilidade	constitucional	de	constranger-se	o	indiciado	ou	o	réu	a	comparecer,	mediante	
condução	 coercitiva,	 perante	 a	 autoridade	 policial	 ou	 a	 autoridade	 judiciária,	 para	 fins	 de	
interrogatório,	resulta	não	só	do	sistema	de	proteção	das	liberdades	fundamentais,	mas,	também,	da	
própria	 natureza	 jurídica	 de	 que	 se	 reveste	 o	 ato	 de	 interrogatório.	 Referido	 ato	 processual	 é	
qualificável	como	meio	de	defesa	do	acusado,	especialmente	em	face	do	novo	tratamento	normativo	
que	lhe	conferiu	a	Lei	10.792/2003.	Essa	particular	qualificação	do	interrogatório	como	meio	de	
defesa	permite	que	nele	se	reconheça	a	condição	de	instrumento	viabilizador	do	exercício	das	
prerrogativas	constitucionais	do	contraditório	e	da	plenitude	de	defesa.	De	todo	modo,	a	ausência	
de	 colaboração	 do	 indiciado	 ou	 réu	 com	 as	 autoridades	 públicas	 e	 o	 exercício	 da	 prerrogativa	
constitucional	contra	a	autoincriminação	não	podem	erigir-se	em	fatores	subordinantes	da	decretação	
de	prisão	cautelar	ou	da	adoção	de	medidas	que	restrinjam	ou	afetem	a	esfera	de	liberdade	jurídica	do	
réu.	Por	fim,	afirmou	que	não	haveria	como	concluir	que	a	condução	coercitiva	do	indiciado	ou	do	réu	
para	interrogatório,	independentemente	de	prévia	e	regular	intimação,	justificar-se-ia	em	face	do	poder	
geral	de	cautela	do	magistrado	penal.	 Isso	porque,	diante	do	postulado	constitucional	da	 legalidade	
estrita	em	matéria	processual	penal,	inexiste,	no	processo	penal,	o	poder	geral	de	cautela	dos	juízes.	
ADPF	395/DF,	rel.	Min.	Gilmar	Mendes,	julgamento	em	13	e	14.6.2018.	(ADPF-395)	ADPF	444/DF,	rel.	
Min.	Gilmar	Mendes,	julgamento	em	13	e	14.6.2018.	(ADPF-444)	
	



dúvida	 sobre	 a	 identidade	 civil	 do	 imputado	 (CPP,	 art.	 313,	 parágrafo	

único),	ou	aquela	determinada	para	 fins	de	qualificação	do	acusado,	 já	

que	esta	primeira	parte	do	interrogatório	não	está	abrangida	pelo	direito	

ao	silêncio.”	(LIMA,	2020,	p.	115)		

	

Art.	11.	(VETADO).	

OMISSÃO	DE	COMUNICAÇÃO	DE	PRISÃO		

	

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.	

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	 culpa17,	 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	

 
17 “Trata-se de instrumento de caráter informativo, dirigido ao preso, que lhe comunica o motivo da prisão, o 
nome da autoridade que lavrou o auto, da pessoa que o prendeu (condutor) e o das testemunhas, tornando 
efetiva a garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LXIV, além de assegurar o direito de resguardo da 
liberdade do preso contra eventuais abusos e o exercício da ampla defesa.”(LIMA, 2020, p.139)  



o	alvará	de	soltura	 imediatamente	após	recebido	ou	de	promover	a	

soltura	do	preso	quando	esgotado	o	prazo	judicial	ou	legal.	

Considerações	gerais.	 	 Crime	 claramente	omissivo,	 pune,	 no	caput,	 o	

agente	público	que	deixa	injustificadamente	de	comunicar	a	prisão	em	flagrante	

à	autoridade	judiciária	no	prazo	legal.	E	qual	é	o	prazo	legal?	Está	previsto	no	

art.	306,	parágrafo	primeiro,	do	Código	de	Processo	Penal,	24	horas	após	a	

realização	da	prisão.18		

Crime	 próprio,	 pois	 depende	 de	 uma	 situação	 fática	 diferenciada	 por	

parte	 do	 sujeito	 ativo	 (agente	 público).	 Assim	 basta	 que	 se	 deixe	

injustificadamente	de	comunicar	a	prisão	em	flagrante	à	autoridade	judiciária	

no	prazo	legal.			

Por	 fim,	 é	 crime	 formal,	 pois	 independe	do	 resultado	naturalístico,	 ou	

seja,	 passando-se	 as	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 horas,	 o	 crime	 ocorrerá	

independentemente	de	qualquer	resultado,	desde	que	observado	o	elemento	

subjetivo	 especial	 do	 tipo	 previsto	 no	 art.	 1º,	 §2º,	 da	 Lei	 de	 Abuso	 de	

Autoridade.		

Sobre	o	prazo,	é	importante	fixar	que:		

“Para	 fins	do	art.	12	da	Lei	de	Abuso	de	Autoridade,	o	 ideal	é	concluir	que	a	

comunicação	 ali	 prevista	 dar-se-á	 com	 a	 remessa	 do	 auto	 de	 prisão	 em	

flagrante,	que	deverá	ocorrer	no	prazo	legal	previsto	no	§1º	do	art.	306	do	CPP,	

ou	 seja,	 em	 até	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 horas	 após	 a	 realização	 da	 prisão.	 Por	

consequência,	 o	 crime	 do	 art.	 12,	 caput,	 da	 Lei	 n.	 13.869/19	 deve	 ser	

compreendido	como	o	não	encaminhamento	ao	juiz	competente	do	auto	

de	prisão	em	flagrante	em	até	24	(vinte	e	quatro)	horas	após	a	realização	

da	prisão.	Essa	é	a	 interpretação	que	melhor	se	coaduna	com	o	princípio	da	
 

18	Art.	306.		A	prisão	de	qualquer	pessoa	e	o	local	onde	se	encontre	serão	comunicados	imediatamente	
ao	juiz	competente,	ao	Ministério	Público	e	à	família	do	preso	ou	à	pessoa	por	ele	indicada.	§	1o		Em	até	
24	(vinte	e	quatro)	horas	após	a	realização	da	prisão,	será	encaminhado	ao	juiz	competente	o	
auto	 de	 prisão	 em	 flagrante	 e,	 caso	 o	 autuado	 não	 informe	 o	 nome	 de	 seu	 advogado,	 cópia	
integral	para	a	Defensoria	Pública.						



legalidade	na	vertente	lex	certa,	ou	seja,	o	tipo	penal	deve	ser	claro	e	taxativo,	

traduzindo	um	mandado	de	certeza.”(LIMA,	2020,	p.	127)		

	

Importante:		

Þ A	 comunicação	 da	 prisão	 em	 flagrante	 não	 se	 confunde	 com	 o	

envio	do	auto	de	prisão	em	flagrante.	A	comunicação	é	imediata,	e	

o	envio	do	auto	é	em	até	24	(vinte	e	quatro)	horas.	De	qualquer	

sorte,	para	fins	de	criminalização,	foi	explicado	que	o	prazo	a	

ser	 considerado	 é	 o	 de	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 horas,	 para	

garantir-se	 segurança	 jurídica	 e	 taxatividade	 da	 norma	

penal.		

Þ O	 crime	 do	 art.	 12,	 caput,	 é	 voltado	 especificamente	 ao	

delegado	 de	 polícia,	 pois	 é	 ele	 quem	 tem	 o	 dever	 legal	 de	

lavrar	o	auto	de	prisão	em	flagrante.		

Þ É	 norma	 penal	 em	 branco	 homogênea	 heterovitelina,	 pois	 a	

previsão	está	no	CPP.		

	

Com	efeito,	o	parágrafo	único	traz	várias	outras	condutas	cuja	punição	

será	a	mesma	prevista	no	caput,	abaixo	numeradas.		

	

I	-	deixar	de	comunicar,	imediatamente,	a	execução	de	prisão	temporária	

ou	preventiva	à	autoridade	judiciária	que	a	decretou;	

II	-	deixar	de	comunicar,	imediatamente,	a	prisão	de	qualquer	pessoa	e	o	

local	onde	se	encontra	à	sua	família	ou	à	pessoa	por	ela	indicada;	

III	-	deixar	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	 -	 prolongar	 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.	

	

Importante:		

Þ Qualquer	agente	público	poderá	praticar	o	inciso	I,	pois	o	cadastro	

no	 BNMP	 (Cadastro	 Nacional	 de	 Monitoramento	 de	 Prisões)	 é	

público	 e	 poderá	 ser	 cumprido	 por	 qualquer	 um,	 sendo	 que	 a	

comunicação	 é	 exatamente	 para	 que	 o	 juiz	 possa	 determinar	 a	

atualização	do	sistema.		

Þ Mesmo	nesses	casos,	deverá	haver	o	elemento	subjetivo	especial	

do	tipo.		

Þ No	caso	do	inciso	I,	imediatamente	não	significa	24	horas,	devendo	

o	período	 (lapso	 temporal)	 ser	menor.	Tudo	dependerá	do	 caso	

concreto.		

Þ A	 falta	 de	 comunicação	 do	 inciso	 I	 não	 se	 aplica	 para	 medidas	

cautelares	diversas	da	prisão.		

Þ No	 caso	 do	 inciso	 II,	 o	 direito	 de	 comunicação	 à	 família	 está	

previsto	expressamente	na	Constituição	Federal	de	1988,	art.	5º,	

LXII,	 in	 fine)	 e	 imediatamente	 também	não	 significa	 24	 (vinte	 e	

quatro)	horas,	devendo	ser	um	período	mais	curto,	a	depender	das	

circunstâncias	do	caso	concreto.		

Þ Ainda	quanto	ao	inciso	II,	se	a	autoridade	deixar	de	comunicar	a	

apreensão	de	adolescente,	haverá	a	tipificação	prevista	no	art.	231	

do	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente.	 “Art.	 231.	 Deixar	 a	

autoridade	 policial	 responsável	 pela	 apreensão	 de	 criança	 ou	

adolescente	de	fazer	imediata	comunicação	à	autoridade	judiciária	



competente	e	à	família	do	apreendido	ou	à	pessoa	por	ele	indicada:	

Pena	-	detenção	de	seis	meses	a	dois	anos.	Trata-se,	portanto,	de	

norma	especial.		

Þ Caso	 o	 preso	 não	 indique	 ninguém	 da	 família	 para	 fins	 de	

cumprimento	 do	 dever	 de	 comunicação	 à	 família,	 não	 haverá		

ilegalidade	da	prisão	nem		mesmo	crime	de	abuso	de	autoridade.		

Þ Qual	é	a	consequência	da	inobservância	do	preceito	constitucional	

de	 falta	 de	 comunicação	 à	 família?	 “Sob	 o	 ponto	 de	 vista	

processual,	podemos	dizer,	como	exposto	anteriormente	ao	tratar	

da	não	comunicação	da	prisão	em	flagrante	à	autoridade	judiciária,	

que	a	observância	de	todas	as	formalidades	no	momento	da	prisão	

de	 alguém	é	de	 extrema	 relevância,	 porque	 constituem	meio	de	

tutela	 da	 liberdade.	 Sua	 inobservância	 configura,	 pois,	

constrangimento	 ilegal,	 sanável	 por	 meio	 de	 habeas	 corpus	

objetivando	o	relaxamento	da	prisão.	Por	outro	lado,	sob	o	ponto	

de	 vista	 do	 direito	 material,	 é	 possível	 asseverar	 que	 a	

inobservância	 do	 preceito	 do	 art.	 5º,	 inciso	 LXII,	 in	 fine,	 da	

Constituição	Federal	terá	o	condão	de	tipificar	o	crime	do	art.	12,	

parágrafo	único,	inciso	II,	da	Lei	n.	13.869/19.”(LIMA,	2020,	136)		

Þ O	 fundamento	 constitucional	 do	 inciso	 III	 está	 no	 art.	 5º,	 inciso	

LXIV,	da	Constituição	Federal	de	1988,	ao	afirmar	que	o	preso	tem	

direito	à	identificação	dos	responsáveis	por	sua	prisão	ou	por	seu	

interrogatório	policial.	Também	há	fundamentação	convencional,	

a	Convenção	Americana	sobre	Direitos	Humanos	(art.	7º,	§4º).		

Þ O	prazo	de	entrega	da	nota	de	culpa	será	de	até	24	horas	a	

partir	do	momento	da	captura,	não	se	contando	da	lavratura	

do	auto	de	prisão	em	flagrante	delito.		

Þ No	caso	do	inciso	III,	a	nota	de	culpa	está	prevista	no	art.	306,	§2º,	

do	 CPP,	 ao	 dispor	 que	 em	 até	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 horas	 após	 a	



realização	da	prisão,	será	entregue	ao	preso,	mediante	recibo,	nota	

de	culpa.		

Þ Conforme	 entendimento	 previsto	 no	 enunciado	 n.º	 8	 do	 CNPG,	

“Com	 o	 fim	 de	 preservar	 a	 sua	 identidade,	 imagem	 e	 dados	

pessoais,	é	possível,	nas	exceções	legais,	que	da	nota	de	culpa	não	

conste	o	nome	do	condutor,	das	testemunhas	e	das	vítimas.		

Þ Quanto	 ao	 inciso	 IV,	 “Esse	 prolongamento	 deve	 recair	 sobre	 a	

execução	de	pena	privativa	de	liberdade,	de	prisão	temporária,	de	

prisão	preventiva,	de	medida	de	segurança	ou	de	internação.	Em	

fiel	 observância	 ao	 princípio	 da	 legalidade,	 que	 veda	 a	

analogia	in	malam	partem,	não	comete	crime	quem	deixar	de	

executar	alvará	de	soltura	imediatamente	em	caso	de	prisão	

civil	por	dívida	de	alimentos,	 já	que	esta	espécie	de	medida	

privativa	de	 liberdade	equivocadamente	não	consta	do	 tipo	

penal	sob	comento.”(LIMA,	2020,	p.	144)		

Þ No	 inciso	 IV,	 quando	 se	 fala	 em	 “justo	 motivo	 ou	

excepcionalíssimo”,	há	um	interessante	enunciado	afirmando	que:	

“A	 execução	 imediata	 do	 alvará	 de	 soltura	 deve	 ocorrer	 após	 o	

cumprimento	 dos	 procedimentos	 de	 segurança	 necessários,	

incluindo	 a	 checagem	 sobre	 a	 existência	 de	 outras	 ordens	 de	

prisão	e	da	autenticidade	do	próprio	alvará”.	(CNPG,	Enunciado	n.º	

9)	

CONSTRANGIMENTO	ILEGAL	VEXATÓRIO	DE	PRESO	OU	DETENTO	

	

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.	

Considerações	gerais:	Constranger	é	o	ato	de	coagir	física	ou	moralmente,	

compelir	 e	 dominar.	Assim,	 praticará	 o	 verbo	 do	 tipo	 se	 o	 agente	 público	

constrange	 o	 preso	 ou	 detento	 (sujeito	 passivo),	 mediante	 violência,	 grave	

ameaça	 ou	 redução	 de	 sua	 capacidade	 de	 resistência	 	 (não	 basta	 o	 mero	

constrangimento)	 a	 I)	 exibir-se	 ou	 ter	 seu	 corpo	 ou	 parte	 dele	 exibido	 à	

curiosidade	pública;	II)	submeter-se	a	situação	vexatória	III)		constrangimento	

não	autorizado	em	lei;	IV)	produzir	prova	contra	si	mesmo	ou	contra	terceiro.	

Crime	próprio,	pois	depende	de	uma	situação	fática	diferenciada	por	parte	do	

sujeito	ativo	(agente	público).		

Não	se	pode	admitir	sua	exibição	à	imprensa	como	se	fosse	um	verdadeiro	

troféu	 de	 caça,	 até	 mesmo	 porque	 essa	 exibição	 desprovida	 de	 qualquer	

interesse	público	pode	causar	danos	irreparáveis	àquele	indivíduo,	que	amanhã	

pode	vir	a	ser	absolvido.		É	dizer,	a	curiosidade	pública,	o	sensacionalismo	e	a	

intromissão	indevida	não	representam	o	interesse	público.(LIMA,	2020,	p.	148)		

	

Crime	 complexo,	 pois	 exige	 duas	 condutas	 para	 a	 formalização	 completa	 do	

núcleo	do	 tipo,	 a	 saber,	 o	 constrangimento	 cumulado	 com	a	 violência,	 grave	

ameaça	ou	redução	da	capacidade	de	resistência	do	agente.				Por	fim,	é	crime	

material,	 pois	 há	 uma	 relação	 entre	 a	 conduta	 e	 o	 resultado	 naturalístico	

(constrangimento	 mediante	 a	 violência,	 grave	 ameaça	 ou	 redução	 da	

capacidade	de	resistência).		Também	é	“eventualmente	permanente”	(em	regra	

instantâneo,	 mas	 que	 pode	 se	 prolongar	 no	 tempo.	 Pode-se	 afirmar	 que	 é	



unissubjetivo	e	plurissubsistente	(admite	tentativa),	pois	a	conduta	poderá	ser	

fracionada	 e,	 quiçá,	 impedida.	 	 Por	 fim,	 é	 comissivo,	 pois	 depende	 de	 uma	

atitude	positiva	do	agente.		

Importante:		

Þ O	 fundamento	 com	 constitucional	 está	 na	 preservação	 da	 integridade	

física	do	preso.	Art.	5º,	inciso	XLIX,	da	CF/88.	“É	assegurado	aos	presos	

o	respeito	o	respeito	à	integridade	física	e	moral”.		

Þ Classificação	 geral:	 crime	 próprio,	 de	 forma	 livre,	 crime	 material,	

instantâneo,	salvo	se	o	constrangimento	se	prolongar	no	tempo,	quando	

o	 crime	 passa	 a	 ser	 de	 natureza	 permanente,	 crime	 de	 dano,	 crime	

unissubjetivo	e	plurissubisistente.		

Þ Não	 se	 confunde	 com	 a	 tortura-confissão,	 “pois	 o	 elemento	 subjetivo	

especial	 do	 injusto	 nos	 crimes	 do	 art.	 13	 da	 nova	 Lei	 de	 Abuso	 de	

Autoridade	é	prejudicar	outrem,	beneficiar	a	si	mesmo	ou	a	terceiro,	ou	

mero	capricho	ou	satisfação	pessoal,	ao	passo	que	o	especial	fim	de	agir	

da	Lei	de	Tortura	é	obter	informação,	declaração	ou	confissão	da	vítima	

ou	de	terceira	pessoa.”(LIMA,	2020,	p.	158)		

Þ IMPORTANTE:	 “Especificamente	 quanto	 ao	 uso	 de	 algemas,	 convém	

destacar	que,	por	ocasião	da	aprovação	do	Projeto	que	deu	origem	à	Lei	

n.	13.869/19,	havia	um	tipo	penal	específico	para	tal	hipótese:	“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”.	Ocorre	que	este	dispositivo	foi	

vetado	pelo	Presidente	da	República.	Sem	embargo	da	manutenção	do	

veto	 pelo	 Congresso	 Nacional,	 se	 restar	 evidenciado	 que	 o	 preso	 foi	

algemado	 indevidamente,	é	dizer,	 sem	que	houvesse	risco	de	agressão	

contra	 os	 policiais,	 contra	 terceiros	 ou	 contra	 si	 mesmo,	 ausente,	



ademais,	qualquer	risco	de	fuga,	é	de	rigor	a	conclusão	de	que	o	agente	

terida	sido	submetido	a	constrangimento	não	autorizado	em	lei,	devendo	

responder,	portanto,	pelo	crime	do	art.	13,	inciso	II,	da	nova	Lei	de	Abuso	

de	 Autoridade,	 conquanto	 presente	 o	 especial	 fim	 de	 agir	 do	 art.	 1º,	

§1º.”(LIMA,	2020,	p.	155)	Ainda	de	acordo	com	a	Súmula	Vinculante	n.º	

11	do	Supremo	Tribunal	Federal,	só	é	lícito	o	uso	de	algemas	em	casos	de	

resistência	e	de	fundado	receio	de	fuga	ou	de	perigo	à	integridade	física	

própria	 ou	 alheia,	 por	 parte	 do	 preso	 ou	 de	 terceiros,	 justificada	 a	

excepcionalidade	por	escrito,	sob	pena	de	responsabilidade	disciplinar,	

civil	e	penal	do	agente	ou	da	autoridade	e	de	nulidade	da	prisão	ou	do	ato	

processual	 a	 que	 se	 refere,	 sem	 prejuízo	 da	 responsabilidade	 civil	 do	

Estado.”	

Þ Quanto	ao	inciso	III,	“produzir	prova	contra	si	mesmo	ou	contra	terceiro”,	

“É	 o	 que	 ocorre,	 por	 exemplo,	 quando	 o	 agente	 público	 constrange	 o	

preso	 (ou	 terceiro),	 mediante	 violência,	 grave	 ameaça,	 ou	 violência	

imprópria,	a	revelar	a	exata	localização	da	droga,	a	indicar	os	nomes	dos	

seus	comparsas,	a	fornecer	a	senha	do	seu	aparelho	celular	para	que	a	

Polícia	tenha	acesso	às	conversas	via	whatsapp,	etc.”(LIMA,	2020,	p.	156)		

	

Art.	14.	(VETADO).	

	

CONSTRANGIMENTO	PARA	REVELAR	SIGILO	

	

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.	



	

	

Considerações	 gerais:	 Constranger	 é	 o	 ato	 de	 coagir	 física	 ou	

moralmente,	 compelir,	 dominar.	 Assim,	 praticará	 o	 verbo	 do	 tipo	 o	 agente	

público	que	compele		pessoas	que	devam	guardar	segredo	ou	resguardar	sigilo,	

em	 razão	 de	 ministério,	 ofício	 ou	 profissão,	 a	 exemplo	 dos	 psicólogos,	

psiquiatras,	 líderes	 religiosos,	 dentre	 tantos	 outros,	 a	 depor,	 sob	 ameaça	 de	

prisão.	 Ressalte-se	 que	 não	 basta	 o	 mero	 constrangimento,	 devendo	 existir	

ameaça	de	prisão,	além	do	elemento	subjetivo	especial	do	tipo	previsto	no	art.	1º,	

§1º,	da	lei	em	estudo.		

CPP,	 Art.	 207.	 	 São	 proibidas	 de	 depor	 as	 pessoas	 que,	 em	 razão	 de	 função,	

ministério,	ofício	ou	profissão,	devam	guardar	segredo,	salvo	se,	desobrigadas	

pela	parte	interessada,	quiserem	dar	o	seu	testemunho.	

“Veja-se	que	tais	pessoas,	ainda	que	queiram	dar	seu	depoimento,	não	poderão	

fazê-lo,	a	não	ser	que	sejam	desobrigadas	pela	parte	interessada.	Portanto,	se	a	

parte	 interessa	 desobrigá-la,	 ela	 passa	 a	 ter	 o	 direito	 de	 depor,	 mas	 não	 a	

obrigação.	Se	várias	forem	as	pessoas	interessadas,	é	necessária	autorização	de	

todas.”(LIMA,	2020,	p.	163)		

ATENÇÃO:	O	advogado,	mesmo	que	desobrigado	pela	parte	interessada,	tem	o	

direito	de	não	depor	a	respeito	dos	segredos	profissionais. Art. 7º São direitos do 

advogado: XIX	 -	 recusar-se	 a	 depor	 como	 testemunha	 em	 processo	 no	 qual	

funcionou	ou	deva	funcionar,	ou	sobre	fato	relacionado	com	pessoa	de	quem	

seja	ou	foi	advogado,	mesmo	quando	autorizado	ou	solicitado	pelo	constituinte,	

bem	como	sobre	fato	que	constitua	sigilo	profissional;	Ademais,	o	Estatuto	de	

Ética	da	OAB	é	mais	radical,	ao	afirmar	que:	Art.	26.O	advogado	deve	guardar	

sigilo,	mesmo	em	depoimento	 judicial,	 sobre	o	que	saiba	 	em	 	razão	 	de	 	seu		

ofício,		cabendo-lhe		recusar-se		a		depor		como		testemunha		em	processo	no	



qual	 funcionou	 ou	 deva	 funcionar,	 ou	 sobre	 fato	 relacionado	 com	pessoa	 de	

quem			seja			ou			tenha			sido			advogado,			mesmo			que			autorizado			ou			solicitado			

pelo	constituinte.	

Crime	 próprio,	 pois	 depende	 de	 uma	 situação	 fática	 diferenciada	 por	

parte	do	sujeito	ativo	(agente	público).		Por	fim,	é	crime	material,	pois	há	uma	

relação	entre	a	conduta	e	o	resultado	naturalístico	(constrangimento	mediante	

ameaça	de	prisão).				

Também	é	“eventualmente	permanente”	(em	regra	instantâneo,	mas	que	

pode	 se	 prolongar	 no	 tempo	 e	 unissubjetivo.	 Ademais,	 é	 plurissubsistente	

(admite	tentativa),	pois	a	conduta	poderá	ser	fracionada	e,	quiçá,	impedida.		Por	

fim,	podemos	afirmar	que	é	comissivo,	pois	depende	de	uma	atitude	positiva	do	

agente.	

	

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.	

Importante:		

Þ O	direito	ao	silêncio	é	fundamental,	extraído	diretamente	do	art.	

5º,	 inciso	 LXIII,	 da	Constituição	Federal	 de	1988.	 Com	efeito,	 “o	

preso	 será	 informado	 de	 seus	 direitos,	 entre	 os	 quais	 o	 de	

permanecer	calado,	sendo-lhe	assegurada	a	assistência	da	família	

e	de	advogado.”	Ninguém	é	obrigado	a	produzir	prova	contra	 si	

mesmo.	“Pouco	importa	se	o	cidadão	é	suspeito,	indiciado,	acusado	

ou	condenado,	e	se	está	preso	ou	em	liberdade.	Ele	não	pode	ser	

obrigado	a	confessar	o	crime.”	Observe	ainda	“que	não	configura	o	



crime	 de	 falso	 testemunho,	 quando	 a	 pessoa,	 depondo	 como	

testemunha,	ainda	que	compromissada,	deixa	de	revelar	fatos	que	

possam	incriminá-la”	(LIMA,	2020,	p.	168)		

Þ Se	uma	pessoa,	durante	um	interrogatório	de	mérito,	exerce	o	seu	

direito	ao	silêncio,	não	poderão	ser	feitas	mais	perguntas,	mesmo	

com	o	registro	de	que	o	réu	não	quer	responder.	Desta	feita,	terá	

que	encerrar	o	ato	de	interrogatório,	respeitando-se	o	direito	ao	

nemo	tenetur	se	detegere.		

Þ Contudo,	 não	 há	 que	 se	 falar	 em	 direito	 ao	 silêncio	 para	

interrogatório	 com	 o	 fim	 de	 qualificação	 (sobre	 a	 pessoa	 do	

acusado).	“Tal	conclusão	é	de	todo	relevante	para	fins	de	análise	

da	nova	 figura	delituosa	 introduzida	pela	Lei	n.	13.869/19.	Com	

efeito,	firmada	a	premissa	de	que	o	interrogatório	sobre	a	pessoa	

do	acusado	(CPP,	art.	187,	§1º)	não	está	tutelado	pelo	direito	ao	

silêncio,	 o	 fato	 de	 a	 autoridade	 policial	 (ou	 judiciária)	 dar	

prosseguimento	 ao	 interrogatório,	 questionando	 o	 imputado	

exclusivamente	em	relação	a	sua	qualificação,	residência,	meios	de	

vida	ou	profissão,	oportunidades	sociais,	etc.	 ,	não	terá	o	condão	

de	tipificar	o	crime	do	art.	14,	parágrafo	único,	inciso	I,	porquanto	

o	 exercício	 do	 direito	 ao	 silêncio	 ali	 inserido	 pode	 versar	

exclusivamente	quanto	ao	mérito.”	(LIMA,	2020,	p.	171).		

Þ Quanto	ao	inciso	I,	não	se	exige	o	constrangimento	com	a	ameaça	

de	prisão.	Basta	o	prosseguimento	do	interrogatório	de	pessoa	que	

tenha	decidido	exercer	o	direito	ao	silêncio.		

Þ Neste	caso	do	inciso	I,	considerando	que	não	há	violência	ou	grave	

ameaça	 à	 pessoa,	 será	 possível	 a	 celebração	 de	 acordo	 de	 não	

persecução	penal,	em	conformidade	com	o	art.	28-A	do	Código	de	

Processo	 Penal:	 “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:”			(...)		

	

OMISSÃO	DE	IDENTIFICAÇÃO	DO	PRESO	

	

Art.	16.	Deixar	de	identificar-se	ou	identificar-se	falsamente	ao	preso	por	

ocasião	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.		

	

	

Considerações	gerais:	Deixar	é	o	ato	de	omitir	a	identificação	do	agente	

público	 que	 efetuou	 a	 captura	 do	 preso,	 ou	 mesmo	 quando	 é	 obrigatória	 a	

identificação	quando	de	sua	detenção	ou	prisão.	Dispõe	a	Constituição	Federal	

de	 1988	 que:	 “Art.	 5º,	 LXIV	 -	 o	 preso	 tem	 direito	 à	 identificação	 dos	

responsáveis	por	sua	prisão	ou	por	seu	interrogatório	policial;”.		

Assim,	é	um	direito	do	preso	e	um	dever	do	agente	público	responsável	

pela	sua	prisão,	e	agora	a	sua	não	realização	configura	crime.	 	Também	será	

punido	aquele	que	se	identificar	falsamente	ou,	responsável	por	interrogatório,	

deixa	 de	 identifica-se	 ao	 preso,	 ou	 identifica-se	 falsamente,	 atribuindo	 falsa	

identidade,	cargo	ou	função.		



Crime	 simples,	 de	 tipo	 misto	 alternativo,	 pois	 existem	 duas	 condutas	

independentes	 que	 podem	 ser	 cometidas	 isoladas	 ou	 cumulativamente,	 a	

depender	do	caso	concreto.	Por	fim,	é	crime	formal,	pois	não	há	uma	relação	

entre	 a	 conduta	 e	 o	 resultado	 naturalístico.	 Também	 é	 instantâneo	 e	

unissubjetivo.	 É	 unisubsistente	 (não	 admite	 tentativa),	 pois	 a	 conduta	 não	

poderá	ser	fracionada.	Por	fim,	podemos	afirmar	que	é	omissivo,	pois	depende	

de	 uma	 atitude	negativa	 do	 agente,	 na	 primeira	 parte.	Na	 segunda	parte,	 de	

atribuição	 de	 falsa	 identidade,	 é	 comissivo,	 pois	 depende	 de	 uma	 atitude	

positiva	do	agente.		

Importante:		

Þ “Na	 eventualidade	 de	 um	 particular	 identificar-se	 falsamente	

como	 servidor	 público	 por	 ocasião	 da	 captura	 de	 alguém	 em	

flagrante	delito,	deverá	responder	não	pelo	crime	do	art.	16,	pois	

não	preenche	a	elementar	do	art.	2º	da	Lei	n.	13.869/19,	mas	sim	

pelo	delito	do	art.	45	da	Lei	das	Contravenções	Penais	(“Art.	45.	

Fingir-se	funcionário	público”).”	(LIMA,	2020,	p.	180)		

Þ “Não	 é	 necessário	 que	 o	 agente	 verbalize	 dados	 identificadores	

falsos,	sendo	suficiente	que	modifique	identificação	que	conste	

em	seu	uniforme,	 por	exemplo”.	Ademais,	 “o	 crime	consiste	na	

simples	 atribuição	 de	 falsa	 identidade,	 sem	 a	 utilização	 de	

documento	falso”.	(LIMA,	2020,	p.	181)		

Þ Caso	 aja	 tão	 somente	 a	 utilização	 de	 documento	 falsificado	 ou	

adulterado,	o	agente	responderá	exclusivamente	pelo	crime	do	art.	

304	do	CP19.	Este	absorverá	o	delito	do	art.	16	em	estudo.		

Þ No	caso	do	parágrafo	único,	observe	que	haverá	crime	quando	o	

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.	Ou	seja,	

 
19	Uso	de	documento	falso.	Art.	304	-	Fazer	uso	de	qualquer	dos	papéis	falsificados	ou	alterados,	a	que	
se	referem	os	arts.	297	a	302:			Pena	-	a	cominada	à	falsificação	ou	à	alteração.	



não	fala	em	falta	de	identificação	no	interrogatório	em	sede	

judicial.	 Neste	 último	 caso,	 haverá	 uma	 atipicidade	 da	

conduta.		

	

Art.	17.	(VETADO).	

	

SUBMISSÃO	A	INTERROGATÓRIO	EM	PERÍODO	NOTURNO	

	

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.	

	

Considerações	 gerais:	 Submeter	 significa	 sujeitar	 o	 preso	 a	

interrogatório	 durante	 período	 de	 repouso	 noturno,	 estipulando-se	 algumas	

exceções,	a	saber,	captura	em	flagrante	delito,	que	poderá	ocorrer	a	qualquer	

hora	ou	se	o	preso,	devidamente	assistido	por	advogado,	consentir	em	prestar	

as	declarações	em	período	noturno.		

Neste	 caso,	 deverá	 haver	 documento	 expresso	 comprobatório	 do	

consentimento	para	que	se	resguarde	a	autoridade	policial.		

Crime	 simples,	 material,	 pois	 o	 resultado	 naturalístico	 é	 a	 própria	

submissão	 ,	 permanente,	 ou	 seja	 o	 flagrante	 poderá	 ocorrer	 a	 qualquer	

momento	 em	 que	 o	 preso	 estiver	 submetido	 ilegalmente	 a	 interrogatório	

noturno	sem	o	seu	consentimento.		Ademais,	é	unissubjetivo	e	plurissubsistente	

pois	no	caso	concreto	poderá	haver	o	fracionamento	do	iter	criminis	e,	assim,	

admitindo-se	a	tentativa.	O	crime	é	comissivo,	 	 	pois	depende	de	uma	atitude	

positiva	do	agente.			

	

O	que	seria	repouso	noturno?		



	

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.	

	

No	 intuito	 de	 garantir	 a	 segurança	 jurídica	 ao	 que	 seria	 o	 	 repouso	

noturno,	a	própria	lei	de	Abuso	de	Autoridade	dá	um	norte	e	parametrização.	

Com	efeito,	interpretando-se	o	disposto	no	art.	22,	§1º,	inciso	III,	é	possível	

chegar-se	 à	 conclusão	 de	 que	 o	 repouso	 noturno	 indicado	 no	 art.	 18	

refere-se	às:		21	horas	até	as	05	horas.		

Nesse	 sentido,	 a	 interpretação	 feita	 pelos	 Procuradores-Gerais	 do	

Ministério	Público,	no	Enunciado	n.º	11	(CNPG/GNCCRIM):	 “Para	efeitos	do	

art.	 18	 da	 Lei	 de	 Abuso	 de	 Autoridade,	 compreende-se	 por	 repouso	

noturno	o	período	de	21h00	a	5h00,	 nos	 termos	do	 art.	 22,	 §1º,	 III,	 da	

mesma	Lei.”	

	

	

Importante:		

Þ Quando	 a	 lei	 fala	 em	 interrogatório	 policial,	 o	 sujeito	 ativo	 estará	

circunscrito	 aos	 delegados	 de	 polícia	 e	 aos	 encarregados	 de	 inquérito	

policial	militar.	“Logo,	sem	embargo	da	possibilidade	de	membros	do	

Ministério	 Público	 presidirem	 procedimentos	 investigatórios	

criminais,	oportunidade	em	que	poderão	interrogar	presos,	por	não	

se	tratar,	in	casu,	de	interrogatório	policial,	mas	sim	ministerial,	não	

há	falar	em	crime,	sob	pena	de	indevida	analogia	in	malam	partem.”	

(LIMA,	2020,	p.	188)		

Þ “Eventual	 realização	 de	 interrogatório	 de	 investigado	 solto,	 ou	

submetido	 à	 medida	 cautelar	 diversa	 da	 prisão,	 ainda	 que	 de	



recolhimento	 domiciliar,	 nesse	mesmo	 período,	 não	 terá	 o	 condão	 de	

tipificar	o	crime	em	análise”.	(LIMA,	2020,	p.	188)		

Þ “Iniciado	 o	 interrogatório	 policial	 do	 preso	 por	 volta	 de	 20h	 (vinte	

horas),	 este	 deve	 ser	 interrompido	 às	 21h	 (vinte	 e	 uma	 horas)	 e	

retomado	no	dia	seguinte	às	5h	(cinco	horas).	Ora,	se	o	escopo	da	lei	é	

preservar	a	autodeterminação	do	preso	submetido	a	interrogatório	

policial	 em	 momento	 de	 maior	 vulnerabilidade,	 não	 há	 nenhuma	

lógica	 em	 estender	 a	 realização	 do	 ato	 durante	 o	 período	 de	 repouso	

noturno,	até	mesmo	porque	o	prosseguimento	do	ato	no	dia	seguinte	não	

trará	nenhum	prejuízo	à	investigação.”(LIMA,	2020,	p.	190).	No	mesmo	

sentido,	 o	 Enunciado	 n.	 12	 do	 Conselho	 Nacional	 dos	 Procuradores-

Gerais	 do	MP:	 “Ressalvadas	 as	 hipóteses	 de	 prisão	 em	 flagrante	 e	

concordância	 do	 interrogado	 devidamente	 assistido,	 o	

interrogatório	 extrajudicial	 do	 preso	 iniciado	 antes,	 não	 pode	

adentrar	 o	 período	 de	 repouso	 noturno,	 devendo	 ser	 o	 ato	

encerrado	e,	se	necessário,	complementado	no	dia	seguinte.”	

	

IMPEDIMENTO	DE	ENVIO	DE	PEDIDO	DE	PRESO	A	AUTORIDADE	

JUDICIÁRIA	

	

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.	



	

O	 art.	 19	 pune	 a	 conduta	 de	 quem	 impede	 (obsta,	 bloqueia,	 veda)	 ou	

retarda	(adia,	posterga,	procrastina)	,	injustificadamente,	o	envio	de	pedidos	de	

presos,	 realizados	diretamente,	 inclusive,	 à	autoridade	 judiciária	 competente	

para	a	I)	apreciação	da	legalidade	de	sua	prisão	ou	II)	das	circunstâncias	de	sua	

custódia.	É	comum	que	muitos	presos	 faça	simples	cartas,	de	próprio	punho,	

para	 o	magistrado,	 e	 tais	 documentos	 devem	 ser	 recebidos	 como	 direito	 de	

petição.		

Assim,	 não	 poderá	 o	 diretor	 do	 estabelecimento	 prisional	 deixar	 de	

enviar	o	pedido	ao	juiz,	sob	pena	de	estar	incorrendo	em	abuso	de	autoridade.	

Interessante	 o	 que	 afirma	 o	 parágrafo	 único,	 ao	 equiparar	 a	 conduta	 do	

magistrado	 que,	 ciente	 do	 impedimento	 ou	 da	 demora,	 deixa	 de	 tomar	 as	

providências	sanatórias.	Mesmo	que	não	seja	competente	para	o	caso,	 tem	o	

dever	de	enviar	o	pedido	à	autoridade	competente,	sob	pena	de	também	estar	

incorrendo	em	abuso	de	autoridade.		 	

Crime	omissivo,	material,	unissubjetivo	e	plurissubsistente,	pois	no	caso	

concreto	poderá	haver	o	 fracionamento	do	 iter	criminis	e,	assim,	admite-se	a	

tentativa.	O	crime	poderá	ser	comissivo	(impedir)	ou	omissivo	(retardar).		

Importante:		

Þ A	 fundamentação	 constitucional	 do	 dispositivo	 (bem	 jurídico	

tutelado)	está	no	art.	5º,	inciso	XXXIV,	da	Constituição	Federal,	que	

assegura	o	direito	de	petição	a	todo	o	cidadão.		

Þ O	dispositivo	também	visa	a	proteger	o	direito	de	habeas	corpus,	

cujo	formalismo	é	mínimo,	podendo	ser	impetrado	por	qualquer	

pessoa.		

Þ A	 doutrina	 critica	 o	 termo	 “pleito”,	 demasiadamente	 aberto	 e	

polissêmico.	 Conforme	 entende	 o	 professor	 Renato	 Brasileiro,	

deve	ser	entendido	o	termo	pleito	como	“sinônimo	de	petição	de	



habeas	corpus”.	“Enfim,	para	fins	de	tipificação	do	crime,	o	pleito	

em	questão	obrigatoriamente	deve	estar	relacionado	à	apreciação	

da	legalidade	da	prisão	ou	das	circunstâncias	da	custódia.”(LIMA,	

2020,	p.	195)	

Þ Não	há	tipicidade	se	o	impedimento	ou	retardamento	for	dirigido	

ao	 Ministério	 Público,	 pois	 o	 tipo	 penal	 fala	 em	 autoridade	

judiciária	competente.		

Þ No	caso	do	parágrafo	único,	o	termo	“ciente	do	impedimento	ou	da	

demora”	indica	que	o	crime	só	será	punido	a	título	de	dolo	direto,	

não	 se	 admitindo	a	modalidade	do	dolo	 eventual.	 “Isso	 significa	

dizer	 que,	 na	 hipótese	 de	 o	 magistrado	 apenas	 desconfiar	 ou	

suspeitar	 do	 impedimento	 ou	 na	 demora	 no	 envio	 do	 pleito	 de	

pessoa	 presa,	 não	 poderá	 responder	 pelo	 crime	 do	 art.	 19,	

parágrafo	único,	 da	Lei	 n.	 13.869/19,	 porquanto	 este	 crime	não	

admite	a	punição	a	título	de	dolo	eventual.”(LIMA,	2020,	p.	196)		

Þ No	caso	do	parágrafo	único,	trata-se	de	crime	omissivo	próprio	e	

não	admite	tentativa.		

	

IMPEDIMENTO	ILEGAL	A	ENTREVISTA	PESSOAL	

	

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.	

	

Considerações	 gerais.	 É	 direito	 do	 preso	 ter	 entrevista	 pessoal	 e	

reservada	com	o	seu	advogado.	Também	é	prerrogativa	do	advogado,	previsto	

no	Estatuto	da	OAB20.	Firmadas	essas	premissas,	o	agente	público	que	impede,	

sem	justa	causa,	a	entrevista	pessoal	e	reservada	do	preso	com	seu	advogado,	

estará	cometendo	um	crime.		

O	 parágrafo	 único	 do	 art.	 20	 também	 disciplina	 outras	 condutas	

semelhantes	 que,	 também	 se	 praticadas,	 configurarão	 crimes.	 Incorre	 na	

mesma	 pena	 quem	 a)	 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;	b)	impede	de	sentar-se	ao	seu	lado	

(do	advogado)	e	com	ele	comunicar-se	durante	a	audiência.	Mas	 temos	duas	

exceções,	 a	 saber:	 interrogatório	 ou	 caso	 de	 audiência	 realizada	 por	

videoconferência.	

É	crime	próprio,	complexo	(impedimento	+	sem	justa	causa),	material,	

admite	tentativa,	instantâneo	e	unissubjetivo.		

Importante:		

Þ Conforme	o	art.	5º,	LV,	da	Constituição	Federal	de	1988	confere	

aos	 litigantes	 em	 geral	 (independentemente	 de	 estar	 preso	 ou	

não),	a	ampla	defesa,	que	deve	ser	entendida	como	defesa	técnica,	

autodefesa.		

 

20	 Art.	 7º	 São	 direitos	 do	 advogado:	 III	 -	 comunicar-se	 com	 seus	 clientes,	 pessoal	 e	
reservadamente,	mesmo	sem	procuração,	quando	estes	se	acharem	presos,	detidos	ou	recolhidos	em	
estabelecimentos	civis	ou	militares,	ainda	que	considerados	incomunicáveis;	

	



Þ O	crime	é	próprio	e	no	caput	poderá	ser	praticado	por	qualquer	

agente	público.	No	caso	do	parágrafo	único,	é	próprio	e	poderá	ser	

praticado	somente	por	autoridade	judiciária.		

Þ O	“caput”	fala	apenas	em	preso.	Então,	não	se	pode	interpretar	o	

solto,	sob	pena	de	analogia	em	prejuízo	ao	réu.		

Þ Não	 haverá	 crime	 caso	 haja	 o	 impedimento	 “no	 curso	 de	

interrogatório”	 ou	 “no	 caso	 de	 audiência	 realizada	 por	

videoconferência.”	Quanto	ao	primeiro	caso,	terá	direito	o	preso	

a	entrevistar	antes	ou	depois,	mas	não	durante	o	 interrogatório.	

Também	 não	 haverá	 crime	 em	 caso	 de	 audiência	 realizada	 por	

videoconferência.	 Neste	 último	 caso,	 é	 por	 conta	 da	

impossibilidade	do	advogado	que	esteja	no	fórum	sentar-se	lado	a	

lado	com	o	preso.		

Þ No	 conflito	 aparente	 de	 normas	 com	 o	 dispositivo	 parecido	

previsto	no	art.	7-B,	do	Estatuto	da	OAB	(Art.	7º-B.	Constitui	crime	

violar	direito	ou	prerrogativa	de	advogado	previstos	nos	incisos	II,	

III,	IV	e	V	do	caput	do	art.	7º	desta	Lei:		Pena	-	detenção,	de	3	(três)	

meses	a	1	(um)	ano,	e	multa)	,	“há	de	ser	aplicado	o	princípio	da	

especialidade	no	seguinte	sentido:	se	o	preso	for	impedido	de	se	

entrevistar	 com	seu	advogado	antes	da	prática	de	 algum	ato	da	

persecução	penal,	como,	por	exemplo,	seu	interrogatório	policial,	

ter-se-á	caracterizado	o	delito	do	art.	20.	Se,	todavia,	estivermos	

diante	de	outra	comunicação	entre	o	advogado	e	seu	cliente	preso,	

que	não	a	entrevista,	a	exemplo	de	uma	visita	ao	presídio,	o	crime	

caracterizado	será	o	do	art.	7º-B	da	Lei	n.	8.906/94”.	(LIMA,	2020,	

p.	206)		

	

MANUTENÇÃO	DE	PRESOS	DE	SEXOS	DISTINTOS	NA	MESMA	CELA	

	



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	na	Lei	nº	8.069,	de	13	de	julho	de	1990	

(Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente).	

	

Considerações	gerais:	 	Manter	significa	 fazer	perdurar	e	o	 tipo	penal	

busca	punir	o	agente	público	que	deixa	presos	de	ambos	os	sexos	(feminino	e	

masculino)	em	uma	mesma	cela	ou	espaço	de	confinamento.	Note	que	não	se	

está	 falando	 em	mesmo	 presídio,	 ou	 seja,	 desde	 que	 as	 celas	 ou	 espaços	 de	

confinamentos	sejam	separados,	não	há	óbice	para	que	haja	a	manutenção	de	

presos	de	ambos	os	sexos	no	mesmo	presídio,	embora	recomendável	que	sejam	

distintos.		

Ademais,	 equipara-se	 ao	delito	 ora	 analisado	 a	 conduta	de	manter,	 na	

mesma	 cela,	 criança	 e	 adolescente	 na	 companhia	 de	maior	 de	 idade	 ou	 em	

ambiente	inadequado.	Critica-se	a	parte	final,	ao	dizer,	de	forma	abrangente	e	

polissêmica	o	termo	“ambiente	inadequado”.	O	que	seria	ambiente	inadequado?	

Considerando	as	estruturas	precárias	e	a	realidade	brasileira,	é	necessário	que	

seja	 bastante	 ponderada	 esta	 conceituação,	 evitando-se	 injustiças	 ou	 a	

aplicação	 de	 penalidades	 desarrazoadas	 para	 os	 agentes	 públicos	 que	 tão	

somente	 tem	 à	 sua	 disposição	 ambientes	 que	 fogem	 do	 melhor	 padrão	 de	

adequabilidade.		

O	crime	é	próprio,	pois	depende	de	uma	situação	fática	diferenciada	por	

parte	do	sujeito	ativo	(agente	público).	Crime	simples,	basta	a	formalização	de	

uma	única		conduta	para	a	formalização	completa	do	núcleo	do	tipo.	Por	fim,	é	

crime	material,	pois	há	uma	relação	entre	a	conduta	e	o	resultado	naturalístico	

(manutenção	de	presos	na	mesma	cela).			

Também	é	crime	permanente,	e	o	flagrante	poderá	ocorrer	em	qualquer	

momento	em	que	o	preso	esteja	sendo	mantido	nas	condições	irregulares	acima	



narradas.		Unissubjetivo	e	plurissubsistente	(admite	tentativa),	pois	a	conduta	

poderá	 ser	 fracionada	 e,	 quiçá,	 impedida.	 	 Por	 fim,	 podemos	 afirmar	 que	 é	

comissivo,	pois	depende	de	uma	atitude	positiva	do	agente.	

Importante:		

	

Þ Mais	um	dispositivo	que	a	fundamentação	é	constitucional	(bem	

jurídico	tutelado).	Art.	5º,	XLVIII,	da	Constituição	Federal	de	1988.	

“A	pena	será	cumprida	em	estabelecimentos	distintos,	de	acordo	

com	a	natureza	do	delito,	a	idade	e	o	sexo	do	apenado.”	

Þ LEP	 (art.	 82,	 §1º):	 “a	 mulher	 deverá	 ser	 recolhida	 a	

estabelecimento	próprio	e	adequado	à	sua	condição	pessoal.		

Þ O	sujeito	ativo	“deve	ter	atribuição	ou	competência	para	definir,	

ainda	 que	 momentaneamente,	 em	 que	 lugar	 os	 presos	 ficarão	

custodiados”.		(LIMA,	2020,	p.	209)	

Þ O	tipo	penal	está	direcionado	para	qualquer	tipo	de	prisão.		

Þ Para	fins	de	separação,	também	se	aplica	no	caso	de	transgêneros,	

conforme	decisão	do	STF	na	ADI	n.	5275/DF.		

Þ Em	 decisão	 no	 HC	 152.491,	 de	 Relatoria	 do	 Min.	 Luís	 Roberto	

Barroso,	 decidiu-se	 que	 transexuais	 “fossem	 colocados	 em	

estabelecimento	 prisional	 compatível	 com	 as	 respectivas	

orientações	sexuais,	de	modo	que	sequer	se	exigiu	a	observância	

do	gênero	constante	do	registro	civil,	mas	apenas	do	gênero	social,	

conforme	apresentação	do	indivíduo	junto	à	sociedade.	Assim,	na	

hipótese	de	prisão	de	travesti,	há	de	ser	respeitada	sua	identidade	

social,	 com	 o	 consequente	 recolhimento	 a	 uma	 cela	 feminina”.	

(LIMA,	2020,	p.	211)	

Þ “Espaço	 de	 confinamento”	 abrange	 veículos	 de	 transporte	 de	

presos,	salas	de	custódia	prévias	às	audiências	de	custódia	etc.		

Þ Com	 relação	 ao	 parágrafo	 único	 “a	 lei	 não	 exige,	 para	 fins	 de	

tipificação	 da	 conduta	 delituosas,	 que	 crianças	 ou	 adolescentes	

fiquem	em	celas	com	pessoas	de	ambos	os	sexos.	Na	verdade,	basta	



que	 os	 menores	 sejam	 colocados	 na	 companhia	 de	 maiores	 de	

idade	ou	em	ambiente	inadequado.”	(LIMA,	2020,	p.	212)		

Þ O	crime	é	punido	a	título	de	dolo,	direto	ou	eventual.		

Þ O	 crime	 poderá	 ser	 cometido	 a	 título	 de	 omissão	 imprópria,	 na	

situação	 em	 que	 o	 agente	 ostente	 a	 condição	 de	 garantidor,	

conforme	o	art.	12,	§2º,	do	Código	Penal.		

	

INVASÃO	ILEGAL	EM	IMÓVEL	ALHEIO	

	

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,	 na	 forma	 prevista	 no	 caput	 deste	 artigo,	

quem:	

	I	–	coage	alguém,	mediante	violência	ou	grave	ameaça,	a	franquear-lhe	

o	acesso	a	imóvel	ou	suas	dependências;		

II	–	(VETADO);		

III	 –	cumpre	mandado	de	busca	e	 apreensão	domiciliar	 após	 as	21h	

(vinte	e	uma	horas)	ou	antes	das	5h	(cinco	horas).	

Invadir	é	o	ato	de	penetrar	em	algum	lugar	a	força,	sem	autorização	de	

outrem.	Adentrar	é	sinônimo	de	entrar,	abrenhar,	à	revelia	do	ocupante.	O	tipo	

penal	 busca	 resguardar	 o	 direito	 constitucional	 à	 privacidade	 e	 a	 cláusula	

expressa	no	sentido	de	que		“a	casa	é	asilo	inviolável	do	indivíduo,	ninguém	nela	

podendo	penetrar	sem	consentimento	do	morador,	salvo	em	caso	de	flagrante	



delito	ou	desastre,	ou	para	prestar	socorro,	ou,	durante	o	dia,	por	determinação	

judicial”	(art.	5º,	inciso	XI,	da	CRFB/88).		

Desta	 forma,	 o	 tipo	 básico	 prevê	 que	 aquele	 que	 invade	 ou	 	 adentra,		

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,	 cometerá	

crime	cuja	pena	máxima	poderá	chegar	a	4	(quatro)	anos	de	detenção.	Ademais,	

incorrerá	na	mesma	pena	quem:		–	coage	alguém,	mediante	violência	ou	grave	

ameaça,	a	franquear-lhe	o	acesso	a	imóvel	ou	suas	dependências;		ou	–	cumpre	

mandado	de	busca	e	apreensão	domiciliar	após	as	21h	(vinte	e	uma	horas)	ou	

antes	das	5h	(cinco	horas).	

Interessante	 notar	 que	 a	 Lei	 de	 Abuso	 de	 Autoridade	 estabeleceu	 um	

critério	objetivo	de	tempo	para	fins	de	avaliar	a	legalidade	do	cumprimento	dos	

mandados	 de	 busca	 e	 apreensão	 domiciliar.	 Não	 poderá	 ocorrer	 após	 as	 21	

horas	 	e	nem	antes	das	5	horas.	Portanto,	este	é	o	período	noturno	para	fins	

legais,	no	tipo	ora	estudado.		

O	crime	é	próprio,	pois	depende	de	uma	situação	fática	diferenciada	por	

parte	do	sujeito	ativo	(agente	público).	Crime	simples,	basta	a	formalização	de	

uma	única		conduta	para	a	formalização	completa	do	núcleo	do	tipo	(invadir	ou	

adentrar).		

Por	 fim,	 é	 crime	 material,	 pois	 há	 uma	 relação	 entre	 a	 conduta	 e	 o	

resultado	naturalístico	(manutenção	da	invasão	clandestina	dentro	do	imóvel	

alheio).	 	 Também	 é	 crime	 permanente,	 e	 o	 flagrante	 poderá	 ocorrer	 em	

qualquer	momento	em	que	esteja	dentro	do	imóvel	alheio	sem	a	autorização	do	

morador.			

Unissubjetivo	 e	 plurissubsistente	 (admite	 tentativa),	 pois	 a	 conduta	

poderá	 ser	 fracionada	 e,	 quiçá,	 impedida.	 	 Por	 fim,	 podemos	 afirmar	 que	 é	

comissivo,	pois	depende	de	uma	atitude	positiva	do	agente.	



Importante:		

Þ Não	 importa	 se	 a	 casa	 esteja	 vazia,	 pois	 busca-se	 proteger	 a	

intimidade	espacial	e	não	importa	a	presença	da	pessoa	dentro	do	

imóvel.		

Þ Contudo,	 a	 casa	 abandonada	 não	 está	 albergada	 no	 âmbito	 de	

proteção	da	norma,	 sendo	diferente	de	 casa	vazia.	Porém,	neste	

caso,	 a	 depender	 do	 caso	 concreto,	 poderá	 estar	 configurado	 o	

delito	de	esbulho	possessório,	com	previsão	no	art.	161,	§1º,	inciso	

II,	do	Código	Penal.		

Þ “Com	efeito,	se	o	agente	público	ingressar	em	imóvel	alheio,	porém	

tal	conduta	não	guardar	nenhuma	relação	com	as	funções	por	ele	

exercidas,	o	crime	será	o	de	violação	de	domicílio	previsto	no	art.	

150	do	Código	Penal.”	(LIMA,	2020,	p.	215)		

Þ Carro	não	é	casa.		

Þ Shoppings,	 bares,	 restaurantes	 etc,	 enquanto	 estiverem	 abertos,	

não	 se	 compreende	 no	 conceito	 de	 casa,	 enquanto	 estiverem	

abertos	e	destinados	para	o	fim	coletivo,	desde	que	seja	nas	áreas	

coletivas.		

Þ Quanto	ao	inciso	III,	“o	que	importa	é	o	início	do	cumprimento	do	

mandado	de	busca	e	apreensão,	que	deve	ocorrer	após	as	21	horas.	

Por	consequência,	não	haverá	crime	se	a	execução	do	mandado	de	

busca	tiver	início	durante	o	dia,	prolongando-se	durante	o	período	

da	noite	de	modo	a	não	prejudicar	o	ato	ou	causar	grave	dano	à	

diligência.”(LIMA,	2020,	228)		

Þ Com	 relação	 ao	 parágrafo	 primeiro,	 inciso	 I	 (coage	 alguém	

mediante	 violência	 ou	 grave	 ameaça),	 não	 caberá	 ANPP,	 pois	 o	

crime	foi	cometido	mediante	violência	ou	grave	ameaça.		

	

Causas	excludentes	de	ilicitude		



	

§	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.	

	

O	 parágrafo	 segundo	 aponta	 que,	 se	 o	 ingresso	 for	 para	 prestar	

socorro	(estado	de	necessidade)	ou	quando	houver	fundados	indícios	que	

indiquem	a	necessidade	do	 ingresso	 em	 razão	de	 situação	de	 flagrante	

delito	ou	de	desastre	(estrito	cumprimento	do	dever	 legal),	não	haverá	

crime.	 No	 meu	 entender,	 estamos	 diante	 de	 situações	 excludentes	 da	

ilicitude.	Insta	ressaltar	que	a	própria	Constituição	Federal	de	1988	aponta	a	

permissibilidade	de	invadir	a	residência	alheia	em	caso	de	flagrante	delito	ou	

desastre,	ou	para	prestar	socorro,	ou,	durante	o	dia,	por	determinação	judicial.		

	

Inovação	artificiosa	de	estado	de	lugar,	de	coisa	ou	de	pessoa	

(Fraude	processual	especial)		

	

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:		



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.	

	

Considerações	gerais.	O	núcleo	do	tipo	“inovar”	representa	“tornar	algo	

novo”	que,	mediante	alguma	transformação,	não	mais	representa	o	estado	que	

se	 encontrava	 anteriormente.	 Desta	 feita,	 aquele	 que,	 de	 forma	 capciosa,	

enganadora,	 altera	 o	 estado	 de	 lugar,	 de	 coisa	 ou	 de	 pessoa,	 no	 curso	 de	

investigação,	 diligência	 ou	 de	 processo,	 com	 o	 intuito	 de	 eximir-se	 de	

responsabilidade	ou	de	responsabilizar	criminalmente	alguém	ou	agravar-lhe	a	

sua	 responsabilidade,	 estará	 praticando	 o	 crime.	 A	 título	 de	 exemplo,	 João,	

perito	criminal,	desafeto	de	José,	ao	ser	chamado	para	uma	cena	de	crime	a	qual	

o	 último	 encontra-se	 envolvido,	 ao	 adentrar	 no	 local,	 substitui,	 uma	 arma	

regular	 por	 outra	 de	 numeração	 raspada,	 de	 forma	 a	 fomentar	 uma	 nova	

situação	que	dificultará	processualmente	a	vida	do	investigado.	É	sabido	que	os	

agentes	públicos	possuem	os	deveres	de	probidade	e	honestidade	quando	da	

sua	 atuação,	 e	 assim	 agindo,	 além	 de	 antiético,	 João	 pratica	 uma	 conduta	

criminosa,	pois	violador	da	boa-fé	e	da	honestidade.		

Neste	 caso,	 incorrerá	 no	 delito	 em	 tela,	 cuja	 pena	 poderá	 chegar	 a	 4	

(quatro)	anos.	Também	praticará	o	crime	quem	eximir-se	de	responsabilidade	

civil	 ou	 administrativa	 por	 excesso	 praticado	 no	 curso	 de	 diligência	 ou	omitir	

dados	ou	informações	ou	divulgar	dados	ou	informações	incompletos	para	desviar	

o	curso	da	investigação,	da	diligência	ou	do	processo.	Por	fim,	insta	ressaltar	que	

esses	delitos	possuem	uma	similitude	com	o	crime	de	fraude	processual,	“Trata-

se	da	mesma	lógica	usada	para	a	tipificação	da	chamada	fraude	processual	(art.	

347,	do	Código	Penal)”	(PINHEIRO,	2020,	p.	2109),	que	assim	dispõe			Art.	347	



-	Inovar	artificiosamente,	na	pendência	de	processo	civil	ou	administrativo,	o	

estado	de	lugar,	de	coisa	ou	de	pessoa,	com	o	fim	de	induzir	a	erro	o	juiz	ou	o	

perito:	Pena	-	detenção,	de	três	meses	a	dois	anos,	e	multa.	Parágrafo	único	-	Se	

a	 inovação	 se	 destina	 a	 produzir	 efeito	 em	 processo	 penal,	 ainda	 que	 não	

iniciado,	as	penas	aplicam-se	em	dobro.	

Crime	próprio,	mas	que	pode	ser	praticado	em	coautoria,	exigindo-se	a	

finalidade	 de	 eximir-se	 de	 responsabilidade	 ou	 de	 responsabilizar	

criminalmente	 alguém	 ou	 agravar-lhe	 a	 responsabilidade.	 É	 crime	 formal,	

porém	admite	 tentativa.	Não	é	necessário	que	a	pessoa	 seja	prejudicada,	

bastando	a	inovação	artificiosa.		

Importante:	

Þ O	objeto	material	é	o	lugar,	a	coisa	ou	a	pessoa	sobre	a	qual	recai	a	

conduta	praticada	pelo	agente.	Em	caso	de	abuso	de	autoridade,	

inova-se	 artificiosamente	 o	 estado	 de	 lugar	 retirando-se,	 por	

exemplo,	 os	 vestígios	 da	 invasão	 de	 um	 domicílio	 sem	 prévia	

autorização	 judicial;	 o	 estado	 de	 coisa,	 quando,	 por	 exemplo,	

falsifica-se	um	documento	para	atestar	que	o	imputado	não	optou	

pela	 presença	 de	 um	 profissional	 da	 advocacia	 por	 ocasião	 da	

realização	 do	 seu	 interrogatório;	 o	 estado	 de	 pessoa,	 quando,	 a	

título	ilustrativo,	o	agente	público	derrama	uma	bebida	alcóolica	

sobre	uma	pessoa,	a	fim	de	induzir	a	erro	os	peritos	no	sentido	de	

que	tal	indivíduo	estaria	completamente	embriagado	e	fora	de	si,	

o	que,	em	tese,	teria	justificado	o	emprego	de	violência	por	ocasião	

de	sua	captura.	(LIMA,	2020,	p.	236)	

Þ O	crime	é	punido	a	título	de	dolo	(direto	ou	eventual).		

Þ No	 caso	 do	 caput	 do	 art.	 23,	 a	 responsabilidade	 deverá	 ser	

criminal.		



Þ Admite-se	 tentativa,	mas	 se	 a	 inovação	 artificiosa	 for	 grosseira,	

não	haverá	crime	(crime	impossível).		

Þ Conforme	 entende	 o	 STJ,	 o	 direito	 à	 não	 autoincriminação	 não	

abrange	 a	 possibilidade	 de	 poder	 cometer	 fraude	 processual	

(inovação	 artificiosa)	 com	 o	 intuito	 de	 eximir-se	 de	 crime.	 (HC	

137.206/SP,	5ª	Turma).		

Constrangimento	para	entrada	hospitalar	de	pessoa	falecida		

	

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.	

	

Considerações	 gerais:	 Constranger	 é	 o	 ato	 de	 coagir	 física	 ou	

moralmente,	 compelir,	 dominar.	 Ademais,	 exige-se	 a	 violência	 ou	 a	 grave	

ameaça	para	que	haja	a	completude	do	núcleo	do	tipo.			Assim,	pune-se	aquele	

que	compele	 funcionário	ou	empregado	de	 instituição	hospitalar	 (pública	ou	

privada)	a	admitir	para	tratamento	alguém	que	já	veio	a	óbito,	com	o	intuito	de	

alterar	a	cena	do	crime	ou	até	mesmo	o	momento	em	que	ocorreu,	prejudicando	

as	investigações.		

Exemplo:	 determinada	 equipe	 de	 Policiais	 Militares	 participa	 de	 uma	

operação	 em	 que	 alguns	 meliantes	 vieram	 a	 óbito	 ainda	 no	 local	 do	 crime.	

Assim,	ao	invés	de	deixar	o	corpo	intocado	na	cena	para	que	seja	feita	a	perícia	

e	 respeite-se	 a	 cadeia	 de	 custódia,	 a	 equipe	 leva	 o	 falecido	 para	 o	 hospital,	

sabendo	que	ele	já	está	morto,	buscando	assim	atrapalhar	as	investigações.			



LIMA:	“Na	verdade,	quando	uma	pessoa	em	óbito	é	admitida	“para	tratamento”,	

trabalha-se	com	a	ideia	de	que	ela	tenha	chegado	com	vida	à	unidade	hospitalar,	

ou	 seja,	 que	 o	 óbito	 teria	 ocorrido	 no	 hospital	 e	 não	 em	 local	 e	 momento	

diversos.	Essa	conduta	acaba	dificultando	sobremaneira	a	apuração	da	efetiva	

causa	do	óbito,	e	até	mesmo	se	alguém	teria	concorrido	para	aquela	morte,	o	

que	efetivamente	não	ocorreria	se	ficasse	atestado,	desde	o	início,	que	a	pessoa	

já	havia	chegado	sem	vida	à	unidade	hospitalar.”	(LIMA,	2020,	241)		

Crime	 próprio,	 pois	 depende	 de	 uma	 situação	 fática	 diferenciada	 por	

parte	 do	 sujeito	 ativo	 (agente	 público).	 Crime	 complexo,	 pois	 exige	 duas	

condutas	 para	 a	 formalização	 completa	 do	 núcleo	 do	 tipo,	 a	 saber,	 o	

constrangimento	cumulada		com	a	violência	ou	grave	ameaça.	Por	fim,	é	crime	

material,	 pois	 há	 uma	 relação	 entre	 a	 conduta	 e	 o	 resultado	 naturalístico	

(constrangimento	mediante	violência	ou	grave	ameaça).				

Também	é	“eventualmente	permanente”	(em	regra	instantâneo,	mas	que	

pode	se	prolongar	no	tempo,	caso	o	constrangimento	perdure	por	um	tempo	

excessivo.	Também	é	unissubjetivo	e	plurissubsistente	(admite	tentativa),	pois	

a	conduta	poderá	ser	fracionada	e,	quiçá,	impedida.		Por	fim,	podemos	afirmar	

que	é	comissivo,	pois	depende	de	uma	atitude	positiva	do	agente.		

Quanto	 aos	 aspectos	 processuais,	 frise-se	 que	 é	 de	 médio	 potencial	

ofensivo	(pena	acima	de	2	anos).	Ademais:	

Não	 é	 possível	 a	 celebração	 de	 acordo	 de	 não	 persecução	 penal,	
apesar	de	se	tratar	de	delito	com	pena	mínima	inferior	a	quatro	anos,	
por	ser	cometido	necessariamente	com	violência	ou	grave	ameaça	a	
pessoa.	Vale	destacar	que	o	ANPP	não	se	aplica	a	“delitos	cometidos	
por	 militares	 que	 afetem	 a	 hierarquia	 e	 a	 disciplina”	 (§12).	 Será	
possível	a	suspensão	condicional	do	processo,	nos	termos	do	art.	89	
da	Lei	n.º	9.099,	por	se	tratar	de	crime	punido	com	pena	mínima	igual	
ou	inferior	a	um	ano.	(PINHEIRO,	2020,	p.	2179)	

	

Importante:		



Þ Este	tipo	penal	não	exige	nenhum	procedimento	investigatório	em	curso.		

Þ Pune-se	a	título	de	dolo	(direto	ou	eventual).		

Þ É	cabível	a	tentativa.	

	

OBTENÇÃO	DE	PROVA	POR	MEIO	MANIFESTAMENTE	ILÍCITO	

	

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,	 com	prévio	 conhecimento	de	 sua	

ilicitude.	

É	 sabido	 que	 as	 provas	 não	 podem	 ser	 colhidas	 de	 forma	 ilícita	 e	 a	

Constituição	 Federal	 de	 1988	 preconiza	 que	 “LVI	 -	 são	 inadmissíveis,	 no	

processo,	 as	 provas	 obtidas	 por	 meios	 ilícitos;”	 (art.	 5º).	 Com	 efeito,	

classificando	as	provas	inadmissíveis,	aponta	a	doutrina	que:		

“A	prova	é	taxada	de	proibida	ou	vedada	toda	vez	que	sua	produção	implique	violação	da	lei	
ou	de	princípios	de	direito	material	ou	processual.	Por	afrontar	a	disciplina	normativa,	não	
seria	 admitida	 ao	 processo.	 Temos,	 assim,	 por	 classificação	 amplamente	 aceita,	 as	 provas	
vedadas,	proibidas	ou	inadmissíveis,	que	é	o	gênero,	do	qual	são	espécies:	

(a)	As	provas	 ilícitas:	 são	aquelas	que	violam	disposições	de	direito	material	ou	princípios	
constitucionais	 penais.	 Ex.:	 confissão	 obtida	 mediante	 tortura	 (Lei	 nº	 9.455/1997);	
interceptação	telefônica	realizada	sem	autorização	judicial	(art.	10,	Lei	n.	9.296/1996).	

(b)	As	provas	ilegítimas:	violam	normas	processuais	e	os	princípios	constitucionais	da	mesma	
espécie.	Ex.:	laudo	pericial	subscrito	por	apenas	um	perito	não	oficial	(art.	159,	§1º,	CPP).	

(c)	As	provas	irregulares:	para	Paulo	Rangel,	além	da	classificação	acima,	ainda	teríamos	as	
chamadas	provas	irregulares,	que	seriam	aquelas	permitidas	pela	legislação	processual,	mas	
na	sua	produção,	as	formalidades	legais	não	são	atendidas.”	(TAVORA,	2019,	p.	643)	

	



Desta	 forma,	 busca	 o	 preceito	 criminalizar	 aquele	 que	 procede	 à	

obtenção	de	prova,	em	procedimento	de	investigação	ou	fiscalização,	por	meio	

manifestamente	ilícito	(de	forma	ampla).		

Naturalmente,	faz-se	necessária	a	verificação	do	dolo,	pois	o	tipo	não	é	

punido	a	título	de	culpa.	Deve-se	ainda	evitar	a	responsabilização	objetiva	por	

tão	somente	a	autoridade	utilizar-se	de	prova	ilícita	por	erro	de	interpretação,	

em	manifesta	boa-fé,	pois	o	tipo	penal	busca	criminalizar	aqueles	que	agem	de	

má-fé.		

Com	 efeito,	 o	 “Constituinte	 considerou	 que	 o	 compromisso	 ético	 do	

Estado	e	a	privacidade	dos	cidadãos	possuem	valor	superior	ao	da	eficiência	a	

qualquer	custo	na	investigação	de	crimes”	(PINHEIRO,	2020,	p.	2205)		

Entende-se	 que	 não	 há	 possibilidade	 de	 tentativa,	 pois	 não	 tem	 como	

fracionar	o	iter	criminis.	Trata-se	de	crime	de	médio	potencial	ofensivo,	sendo	

possível	ainda	a	celebração	de	Acordo	de	Não	Persecução	Penal,	já	que	não	há	

violência	 ou	 grave	 ameaça.	 Ademais,	 não	 celebrado	 o	 ANPP,	 será	 possível	 a	

aplicação	do	art.	89	da	Lei	n.º	9099/95,	pois	a	pena	mínima	é	igual	ou	inferior	a	

um	ano.		

Importante:		

Þ Enunciado	 n.	 16	 do	 CNPG:	 “Ressalvadas	 situações	 excepcionais	

pacificadas,	o	uso	da	prova	derivada	da	ilícita	está	abrangido	pelo	

tipo	penal	incriminador	do	art.	25	da	Lei	de	Abuso	de	Autoridade,	

devendo	o	agente	ter	conhecimento	inequívoco	da	sua	origem	e	do	

nexo	de	relação	entre	a	prova	ilícita	e	aquela	dela	derivada”.		

Þ “Por	 força	 do	 princípio	 da	 especialidade,	 outros	 crimes	 que	

também	 versam	 sobre	 a	 produção	 de	 provas	 ilícitas	 devem	

prevalecer	sobre	o	delito	do	art.	25	da	Lei	n.	13.869/19”.	(LIMA,	

2020,	p.	256).	Exemplo:	crime	do	art.	10	da	Lei	de	Interceptações	

telefônicas	 –	 realizar	 interceptação	 sem	 autorização	 judicial.	



Observe	que	nos	crimes	da	Lei	de	Interceptação	telefônica,	não	há	

necessidade	de	elemento	subjetivo	especial	do	injusto.		

	

REQUISIÇÃO	DE	INSTAURAÇÃO	DE	PROCEDIMENTO	SEM	INDÍCIO	

	

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.	

O	art.	27	é	polêmico	e	suscitará,	 com	certeza,	questionamentos	de	sua	

inconstitucionalidade	(CONAMP	já	se	manifestou	nesse	sentido).	Com	efeito,	o	

núcleo	 do	 tipo	 é	 “requisitar”,	 que	 significa	 exigir	 a	 instauração	 ou	 instaurar	

procedimento	investigatório	à	falta	de	qualquer	indício	da	prática	de	crime,	de	

ilícito	funcional	ou	de	infração	administrativa.		

É	o	caso	de	dar	 início	a	uma	investigação	sem	uma	devida	 justa	causa.	

Agora	questiona-se?	O	que	quis	dizer	o	legislador	em	“falta	de	qualquer	indício	

da	 prática	 de	 crime”?	 Claramente,	 é	 uma	 expressão	 vaga,	 subjetiva,	 dando	

margem	a	diversas	interpretações.		

Em	última	análise,	está	impedindo	e	amordaçando	o	Ministério	Público	

de	exercer	um	de	seus	deveres	constitucionais,	a	 investigação.	Portanto,	esta	

insegurança	jurídica	poderá	trazer	várias	injustiças	no	caso	concreto.		

Consigne-se	que	o	parágrafo	único	afirma	que	“Não	há	crime	quando	se	

tratar	 de	 sindicância	 ou	 investigação	 preliminar	 sumária,	 devidamente	

justificada”.	 Diz	 o	 óbvio,	 ou	 seja,	 se	 a	 investigação	 preliminar	 sumária	 está	



devidamente	justificada,	mesmo	que	posteriormente	não	se	consiga	atribuir	a	

autoria	a	alguém,	não	há	que	se	falar	em	crime.		

Importante:		

Þ Enunciado	n.º	17	CNPG:	“A	configuração	do	abuso	de	autoridade	

pela	 deflagração	 de	 investigação	 criminal	 com	 base	 em	matéria	

jornalística,	 necessariamente,	 há	 de	 ser	 avaliada	 a	 partir	 dos	

critérios	 interpretativos	 trazidos	 pela	 Lei	 (art.	 1º,	 §1º)	 e	 da	

flagrante	 ausência	 de	 standard	 probatório	 mínimo	 que	 a	

justifique.”	

Þ O	parágrafo	único	do	art.	27	trata	de	excludente	da	ilicitude,	nos	

casos	de	sindicância	ou	investigação	preliminar	sumária	(âmbito	

criminal).	 Um	 exemplo	 de	 investigação	 preliminar	 comum	 é	 a	

Verificação	 de	 Procedência	 de	 Investigações	 (VPI).	 “São	

relativamente	simples	e	devem	ser	documentadas	em	relatórios,	

não	 se	 admitindo	 medidas	 invasivas	 como	 busca	 e	 apreensão	

domiciliar,	 interceptação	 telefônica,	 quebra	 de	 sigilo	 de	 dados,	

apreensão	de	bens	etc.”(LIMA,	2020,	p.	264)	

Þ Não	 há	 crime	 quando	 uma	 denúncia	 anônima	 ensejar	 a	

instauração	de	uma	VPI.	

Þ O	crime	é	punido	a	título	de	dolo	direto	ou	eventual.		

Þ ATENÇÃO:	 “Em	 se	 tratando	 de	 requisição	 ministerial	

manifestamente	ilegal	(v.g.,	à	falta	de	qualquer	indício	da	prática	

de	 crime),	 deve	 a	 autoridade	 policial	 abster-se	 de	 instaurar	 o	

inquérito	policial,	comunicando	sua	decisão,	justificadamente,	ao	

órgão	 do	 Ministério	 Público	 responsável	 pela	 requisição,	 assim	

como	às	autoridades	correcionais,	inclusive	para	verificar	a	prática	

do	crime	do	art.	27	da	Lei	n.	13.869/19.”(LIMA,	2020,	p.	266)		

Þ Mesmo	 que	 os	 autos	 sejam	 futuramente	 arquivados,	 a	 mera	

requisição	ou	instauração	indevida	poderá	fazer	configurar	a	Lei	

de	Abuso	de	Autoridade.		



Þ 	

DIVULGAÇÃO	DE	GRAVAÇÃO	PARA	EXPOR	A	INTIMIDADE	

	

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.	

	

O	 dispositivo	 em	 tela	 visa	 a	 resguardar	 o	 direito	 à	 privacidade	 e	 à	

intimidade,	previsto	no	art.	5º,	incisos	X	e	XII	da	Constituição	Federal	de	1988.	

Muitas	vezes	ocorre	de	autoridades	policiais	expor	ao	vexame	público	pessoas	

investigadas,	 apresentando	 imagens	 e	 trechos	 que	 não	 possuem	 nenhuma	

relação	 com	 a	 prova	 que	 se	 pretende	 colher,	 em	 nítida	 vontade	 de	

espetacularização	e	ganho	de	audiência.		

Tais	atitudes	não	são	compatíveis	com	o	nosso	ordenamento	jurídico,	que	

preza,	 acima	 de	 tudo,	 pelo	 princípio	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 e	 a	

privacidade.	Os	dados	que	os	agentes	públicos	devem	tornar	públicos	deverão	

ser	 somente	 aqueles	 essenciais,	 com	 um	 liame	 direto	 com	 o	 objeto	 da	

investigação,	sob	pena	de	excesso,	de	desvio	de	finalidade	e,	em	última	análise,	

abuso	de	autoridade.		

“É	exatamente	dentro	desse	cenário	que	deve	ser	compreendida	a	nova	figura	

do	 art.	 28	 da	 Lei	 n.	 13.869/19.	 Considerando-se	 o	 constante	 vazamento	 de	

gravações	 telefônicas	 (ou	 ambientais)	 para	 terceiros,	 principalmente	 para	 a	

mídia,	inclusive	de	trechos	que	não	guardam	qualquer	pertinência	com	a	prova	

desejada	pelos	órgãos	persecutórios,	violando-se,	assim,	os	mandamentos	do	

art.	9º	da	Lei	n.	9.296/96,	a	nova	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	passa	a	tipificar	a	

conduta	do	agente	público	que	divulgar	o	conteúdo	dessas	mídias,	desde	que	o	



faça,	obviamente,	com	o	elemento	subjetivo	especial	do	injusto	do	art.	1º,	§1º	

da	Lei	n.	13.869/19.”	(LIMA,	2020,	p.	269)		

	

Assim,	é	aquele	que	divulga	gravação	(com	ou	sem	áudio,	de	qualquer	

meio	 tecnológico)	 ou	 trecho	 de	 gravação	 sem	 relação	 (liame)	 com	 a	 prova	

(qualquer	espécie).	Mas	não	basta	que	o	agente	pratique	o	núcleo	de	divulgação.	

Há	uma	finalidade,	uma	intenção,	que	é	expor	a	intimidade	ou	a	vida	privada,	

ou	 ferir	 a	 honra	 ou	 a	 imagem	do	 investigado	 (em	 inquérito	 policial	 ou	

procedimento	investigatório	criminal	comandado	pelo	MP,	por	exemplo)	

ou	do	acusado	(quando	a	persecução	penal	já	tiver	sido	instaurada.		

Crime	próprio,	material	e	admite	tentativa.	Também	é	unissubjetivo,	de	

médio	 potencial	 ofensivo	 e	 comissivo.	 Caberá	 ANPP	 e	 não	 caberá	 transação	

penal.		

Importante:		

Þ Quanto	 o	 dispositivo	 fala	 em	 “gravação”,	 tanto	 faz	 ser	 interceptação	

telefônica	ou	ambiental.	Portanto,	tanto	faz	ser	comunicação	telefônica	

ou	comunicação	ambiental.		

Þ Enunciado	 n.º	 18	 do	 CNPG:	 “O	 crime	 do	 art.	 28	 da	 Lei	 de	 Abuso	 de	

Autoridade	(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)	pressupõe	

interceptação	legal	(legítima	e	lícita),	ocorrendo	abuso	no	manuseio	do	

conteúdo	obtido	com	a	medida.”	

Þ Exemplo	de	tipificação	penal:	divulgação	de	uma	traição	(adultério)	em	

uma	 interceptação	de	 tráfico	 de	drogas.	 	Neste	 caso,	 não	há	nenhuma	

relação	com	as	investigações.		



Þ É	permitida	a	omissão	imprópria,	quando	o	agente	é	garantidor	e	nada	

faz	para	 impedir	 a	divulgação	da	gravação	expondo	a	 intimidade	ou	a	

privacidade	alheia.		

Þ “Denota-se	 que,	 na	 eventualidade	 de	 a	 gravação	 divulgada	 guardar	

relação	com	a	intimidade,	vida	privada,	honra	ou	imagem	exclusivamente	

de	 outras	 pessoas	 (v.g.,	 familiares,	 amigos,	 ou	 conhecidos)	 que	 não	

aqueles,	a	conduta	também	será	formalmente	atípica,	sem	prejuízo,	mais	

uma	 vez,	 de	 apuração	 de	 eventual	 falta	 residual	 na	 seara	

administrativa.”(LIMA,	2020,	p.	272)		

	

PRESTAÇÃO	DE	INFORMAÇÃO	FALSA	SOBRE	PROCEDIMENTO	JUDICIAL,	

POLICIAL,	FISCAL	OU	ADMINISTRATIVO	

	

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.	(VETADO).	

	

É	sabido	que	as	famosas	fake	news	podem	fazer	estragos	irreversíveis	na	

honra	e	na	intimidade	das	pessoas,	sendo	imprescindível	que	o	ordenamento	

jurídico	 puna	 severamente	 aqueles	 agentes	 públicos	 que	 se	 utilizam	 dessa	

prática	inidônea	para	expor	a	outrem	em	situações	vexatórias.		

Prestar	 tem	o	 sentido	de	proporcionar,	 oferecer,	 propiciar	 informação		

(quaisquer	dados	em	quaisquer	formatos,	que	não	condizem	com	a	verdade)	

falsa	sobre	a)	procedimento	judicial;	b)	procedimento	policial;	c)	procedimento	

fiscal	ou	d)	procedimento	administrativo	com	o	fim	de	prejudicar	interesse	de	

investigado.		



BEM	JURÍDICO:	“Tutela-se	não	apenas	a	Administração	Pública,	mas	também	a	

própria	 fé	 pública,	 mais	 precisamente	 a	 veracidade	 e	 credibilidade	 de	

informações	 prestadas	 por	 agentes	 públicos	 em	 procedimentos	 judiciais,	

policiais,	fiscais	ou	administrativos.”	(LIMA,	2020,	p.	274)	

É	crime	próprio	(agentes	públicos	em	que	suas	funções	permitem	a	ter	

algum	tipo	de	informação),	formal,	exigindo-se	um	especial	fim	de	prejudicar	

interesse	 de	 investigado,	 mas	 logicamente	 a	 consumação	 não	 depende	 de	

efetivo	 prejuízo	 (por	 isso	 crime	 formal),	 comissivo,	 plurissubsistente	 e	

unissubjetivo.		

Por	 fim,	 o	 referido	 delito	 tem	 uma	 certa	 similitude	 com	 o	 crime	 de	

denunciação	caluniosa,	mas	com	ela	não	se	confunde.		

“A	denunciação	caluniosa	é	infração	penal	bem	mais	lesiva,	porque	o	autor	do	

delito,	 mesmo	 tendo	 conhecimento	 da	 inocência	 de	 uma	 pessoa,	 resolve	

prejudica-la,	atribuindo-lhe	falsamente	o	cometimento	de	um	crime,	ensejando	

a	 instauração	 de	 investigação	 policial,	 processo	 judicial,	 investigação	

administrativa,	 inquérito	 civil	 ou	 ação	 de	 improbidade.	 A	 administração	 da	

justiça	e	a	uma	pessoa	inocente	são	prejudicadas.		

Outra	diferença	reside	no	sujeito	ativo.	Qualquer	pessoa	pode	cometer	crime	

de	 denunciação	 caluniosa	 (art.	 339,	 CP),	 classificando-se	 como	 crime	

comum.	 Já	o	crime	de	abuso	de	autoridade	de	prestar	 informação	 falsa	

deve	ser	cometido	por	agente	público	(crime	próprio).			

Importante:		

Þ O	agente	público	precisa	estar	ciente	de	que	a	informação	é	falsa.		

Þ Não	deixa	de	ser	uma	modalidade	especial	de	falsidade	ideológica.		

Þ Exemplo	de	crime	de	prestação	de	informação	falsa:	“Delegado	de	Polícia	

que	determina	instauração	de	um	inquérito	policial	contra	alguém,	mas,	

ao	 ser	notificado	para	prestar	 informações	na	 condição	de	 autoridade	



coatora	em	virtude	da	impetração	de	um	habeas	corpus	pelo	investigado,	

afirma	 que	 não	 haveria	 nenhuma	 investigação	 em	 andamento.”(LIMA,	

2020,	p.	275)	

Þ Poderá	ser	punido	a	título	de	dolo,	direto	ou	eventual.		

Þ Em	respeito	ao	princípio	da	especialidade,	o	elemento	subjetivo	especial	

do	tipo	já	está	previsto	no	art.	29.	Assim,	não	se	aplica	o	art.	1º,	§º1º	da	

mesma	 Lei.	 Nesse	 sentido	 prevê	 o	 Enunciado	 n.º	 19	 do	 CNPG:	 “O	

legislador,	 na	 tipificação	 do	 crime	 do	 art.	 29	 da	 Lei	 de	 Abuso	 de	

Autoridade,	 optou	 por	 restringir	 o	 alcance	 do	 tipo,	 pressupondo	 por	

parte	do	agente	a	finalidade	única	de	prejudicar	interesse	do	investigado.	

Agindo	com	 finalidade	de	beneficiar,	pode	 responder	por	outro	delito,	

como	prevaricação	 (art.	319	do	CP),	 a	depender	das	circunstâncias	do	

caso	concreto”.	Em	sentido	completamente	oposto	entende	o	professor	

NUCCI,	para	quem	“O	tipo	penal	foi	criado	com	dupla	garantia	acerca	da	

finalidade	específica.	No	caput,	consta	que	a	prestação	de	informe	falso	

deve	ser	com	o	fim	de	prejudicar	interesse	de	investigado,	além	de	todas	

as	 finalidades	 específicas,	 válidas	 para	 todos	 os	 delitos	 desta	 Lei,	

previstas	no	art.	1.º,	§1.º.”(2020,	p.	40)		

	

INICIAR	OU	PROCEDER	PERSECUÇÃO	PENAL	SEM	JUSTA	CAUSA	

	

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.	

Dar	 início	 significa	 agir,	 por	 provocação	 ou	 de	 ofício,	 a	 exemplo	 do	

promotor	de	justiça	que,	sabendo	que	determinada	pessoa	é	inocente,	procede	

à	sua	denúncia,	levando	este	último	a	ser	réu	em	um	processo	criminal.		



Primeiramente,	 destaque-que	 que	 a	 Presidência	 da	 República	 tinha	

vetado	o	referido	dispositivo.	Contudo,	posteriormente	o	Congresso	Nacional	

derrubou	o	veto.	

	Na	 fundamentação	 do	 veto,	 destacou-se	 que	 haveria	 uma	 manifesta	

insegurança	jurídica,	violando	o	interesse	público,	dificultando-se,	inclusive,	no	

início	de	investigações	ocorridas	com	base	em	denúncias	anônimas.	Ademais	a	

Associação	Nacional	dos	Membros	do	Ministério	Público	também	se	posicionou	

e	provocou	a	inconstitucionalidade	no	Supremo	Tribunal	Federal,	sendo	que	os	

principais	fundamentos	foram	a	autonomia	funcional	do	Ministério	Público	e	a	

sua	prerrogativa	privativa	de	propor	ação	penal	pública	,	que	deve	ser	exercidos	

sem	medos	e	pressões	externas,	sem	ameaças	de	que	estaria	praticando	crime,	

caso	 denunciasse	 alguém.	 Bem	 ressalta	 a	 doutrina	 no	 sentido	 de	 que	 “a	

denúncia	 é	 peça	 obrigatória	 	 quando	 presentes	 provas	 de	 autoria	 e	

materialidade,	não	existindo	qualquer	obrigação	de	resultado,	na	medida	em	

que	ainda	se	está	na	fase	investigativa”.	(PINHEIRO,	2020,	2462)		

Importante:		

Þ O	delegado	de	polícia	poderá	ser	sujeito	ativo	do	crime	de	iniciar	ou	

proceder	 a	 persecução	 penal	 sem	 justa	 causa?	 Conforme	 entende	

Renato	 Brasileiro	 de	 Lima,	 SIM.	 “o	 agente	 deve	 ter	 atribuição	 ou	

competência	 para	 dar	 início	 ou	 proceder	 à	 persecução	 penal,	 civil	 ou	

administrativa	 (v.g.,	 autoridades	administrativas,	Delegados	de	Polícia,	

Procuradores	 da	 República,	 etc.).”	 (LIMA,	 2020,	 p.	 279).	 No	 mesmo	

sentido	 NUCCI:	 “dá	 início	 à	 persecução	 penal	 (instaura	 inquérito	 –	 o	

delegado;	oferece	denúncia	–	o	promotor;	recebe	denúncia	–	o	juiz)	ou	

prossegue	em	persecução	penal	que	ele	mesmo	iniciou	ou	instaurada	por	

terceiro”	(2020,	p.	41)		

Þ Trata-se	de	uma	espécie	de	denunciação	caluniosa	praticada	por	agente	

público	(NUCCI).		



Þ Sem	justa	causa	fundamentada	significa	a	falta	de	indícios	suficientes	de	

autoria	ou	de	materialidade	ou	sem	fundamentação.	“lastro	probatório	

mínimo	 (probable	 cause)	 que	 dê	 arrimo	 ao	 recebimento	 da	 peça	

acusatória.”(LIMA,	2020,	p.	281)	

Þ Não	caberá	transação	penal,	mas	caberá	ANPP	ou	até	mesmo	a	suspensão	

condicional	 do	 processo	 ou	 a	 substituição	 por	 penas	 restritivas	 de	

direitos.		

Þ O	crime	do	art.	30	é	inconstitucional?	Não	foi	declarado,	mas	o	CNPG,	por	

meio	do	Enunciado	n.º	20	entendeu	que:	“O	crime	do	art.	30	da	Lei	de	

Abuso	 de	 Autoridade	 deve	 ser	 declarado,	 incidentalmente,	

inconstitucional.	 Não	 apenas	 em	 razão	 da	 elementar	 ‘justa	 causa’	 ser	

expressão	vaga	e	indeterminada,	como	também	porque	gera	retrocesso	

na	tutela	dos	bens	jurídicos	envolvidos,	já	protegidos	pelo	art.	339	do	CP,	

punido,	inclusive,	com	pena	em	dobro”.		

Þ O	crime	da	 segunda	parte	é	punido	apenas	a	 título	de	dolo	direto	por	

conta	da	expressão	“contra	quem	sabe	inocente”.	“Eventual	dúvida	sobre	

a	 responsabilidade	 da	 pessoa	 no	 tocante	 ao	 ilícito	 penal,	 cível	 ou	

administrativo,	que	lhe	é	imputado,	indica	a	presença	de	dolo	eventual,	e	

exclui	 o	 delito”.	 (2020,	 p.	 282).	 Complementando,	 para	 que	 haja	 o	

entendimento	a	respeito	do	dolo	direto	ou	eventual,	veja:	“Na	primeira	

hipótese	 –	 dar	 início	 ou	 proceder	 à	 persecução	 penal,	 civil	 ou	

administrativa	sem	justa	causa	fundamentada	–	o	crime	é	punido	a	título	

de	dolo	direto	ou	eventual.	Na	segunda	–	contra	quem	sabe	inocente	–	

admite-se	apenas	o	dolo	direto,	como	exposto	no	tópico	anterior.	Nesse	

caso,	quisesse	o	 legislador	admitir	a	punição	do	delito	a	 título	de	dolo	

eventual,	 a	 redação	 do	 tipo	 penal	 deveria	 ser	 “contra	 quem	 sabe	 ou	

deveria	saber	inocente”,	o	que	não	ocorreu.”(2020,	p.	283)	

Þ “Em	 ambas	 as	 figuras	 delituosas,	 é	 de	 rigor	 a	 presença	 do	 elemento	

subjetivo	especial	do	injusto	previsto	no	art.	1º,	§1º,	sendo	que	eventual	

divergência	na	interpretação	de	lei	ou	na	avaliação	de	fatos	e	provas	não	

configura	abuso	de	autoridade	(art.	1º,	§2º).”(LIMA,	2020,	p.	283)	



Þ É	irrelevante	que	o	acusado	seja	absolvido	ao	final	e	o	crime	continuará	

existindo.		

Þ Por	fim,	com	relação	à	classificação	é:	crime	próprio,	material,	de	forma	

livre,	comissivo,	instantâneo,	unissubjetivo	e	plurissubsistente.		

	

DEMORA	INJUSTIFICADA	DE	INVESTIGAÇÃO	

	

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.	

	

Pratica	o	crime	de	demora	injustificada	de	investigação	o	agente	público	

que	 estender	 (prolongar,	 elastecer,	 espichar,	 amplificar	 o	 tempo	 de	

investigação),	com	nítido	caráter	de	procrastinação	em	prejuízo	do	investigado	

ou	fiscalizado.		

Portanto,	 faz-se	mister	 o	 dolo,	 e	 o	 delito	 tem	o	 especial	 fim	de	 causar	

prejuízo	ao	investigado	ou	fiscalizado	com	o	atraso	injustificado.	Portanto,	deixe	

claro	 que	 não	 será	 punido	 o	 agente	 público	 que,	 por	 acúmulo	

desproporcional	de	trabalho,	muitas	vezes	com	suas	mesas	abarrotadas	

de	 processos	 com	 vistas	 para	 que	 sejam	 tomadas	 providências	

investigativas,	 que	 exigem	 inúmeras	 diligências	 a	 requerer	 tempo	 de	

análise.	Por	isso,	é	necessário	muito	temperamento	para	a	averiguação	do	tipo	

penal	em	tela,	sob	pena	de	incorrer	em	flagrante	injustiça.		



NUCCI:	A	ligação	dos	verbos	esticar	e	procrastinar	significa	prolongar	algo	para	

demorar	demais.	Há	casos	em	que	se	verifica	a	demora	do	agente	público	para	

concluir	a	investigação,	seja	de	que	matéria	de	ilícito	for,	somente	para	manter	

o	investigado	em	espera,	por	motivos	escusos,	como	lhe	impedir	a	eleição	ou	a	

nomeação	para	um	cargo	ou	mesmo	auferir	uma	promoção.	(2020,	p.	42)		

Atenção	para	o	parágrafo	único,	no	sentido	de	que	também	praticará	o	

crime	 o	 agente	 público	 que,	 não	 possuindo	 prazo	 legal	 de	 conclusão	 do	

procedimento,	estende-o	de	forma	imotivada,	procrastinando	em	prejuízo	do	

investigado	ou	do	fiscalizado.		

Frise-se,	 por	 oportuno,	 que	 já	 está	 sendo	 questionada	 a	

constitucionalidade	do	dispositivo	em	tela,	com	fulcro	em	diversos	argumentos.	

Com	efeito,	a	CONANP	ajuizou	ADI	em	09/10/2019,	e,	dentre	os	fundamentos,	

alegou	que	o	dispositivo	gera	insegurança	jurídica	aos	membros	do	Ministério	

Público,	 interferindo	na	sua	 independência	 funcional.	Algumas	 investigações,	

principalmente	aqueles	que	buscam	desmantelar	organizações	criminosas,	são	

complexas	e	exigem	um	prazo	que	foge	ao	normal,	e	nem	só	por	isso	pode	se	

afirmar	o	agente	público	está	estendendo	injustificadamente	a	investigação.		

O	 crime	 é	 material,	 devendo-se	 demonstrar	 o	 efetivo	 prejuízo	 ao	

investigado	 decorrente	 da	 procrastinação	 (resultado	 naturalístico);	 próprio,	

plurissubsistente,	unissubjetivo	e	comissivo	(em	regra,	pois	poderá	ocorrer	de	

a	 autoridade	 deixar	 de	 tomar	 as	 providências	 imprescindíveis	 para	 a	

continuidade	das	investigações).		

Enunciado	 nº	 21	 CNPG:	 A	 	 elementar	 	 “injustificadamente”	 	 deve	 	 ser		

interpretada	 	 no	 	 sentido	 	 de	 	 que	 	 o	 excesso	 de	 prazo	 na	 instrução	 do	

procedimento	 investigatório	 não	 resultará	 de	 simples	 	 operação	 	 aritmética,		

impondo-se		considerar	a		complexidade		do		feito,	atos		procrastinatórios		não		

atribuíveis		ao		presidente		da		investigação		e		ao	número	de	pessoas	envolvidas	

na	 apuração.	 Todos	 fatores	 que,	 analisados	 em	 conjunto	 ou	 separadamente,	

indicam	ser,	ou	não,	razoável	o	prazo	para	o	seu	encerramento.	



Informações	importantes:		

Þ Fundamenta-se	 constitucionalmente	 no	 art.	 5º,	 inciso	 LXXVIII	 da	

Constituição	Federal	de	1988	(direito	fundamental	à	duração	razoável	do	

processo).		

Þ “Para	 a	 caracterização	 do	 crime	 não	 basta	 ao	 agente	 estender	 a	

investigação,	procrastinando-a	em	prejuízo	do	investigado	ou	fiscalizado.	

É	preciso	que	o	faça	injustificadamente.	Esse	elemento	normativo	do	tipo	

demonstra	 que	 o	 crime	 estará	 caracterizado	 tão	 somente	 quando	 o	

agente	público	responsável	pela	condução	da	investigação	deliberar	por	

estendê-la	 sem	nenhuma	escusa	 legítima.	Essa	escusa	 legítima	seria,	 a	

nosso	 juízo,	 a	 realização	 de	 diligências	 imprescindíveis	 para	 fins	 de	

esclarecimento	da	autoria	e/ou	materialidade	da	infração	penal.”	(LIMA,	

2020,	p.	289)		

	

Exemplo:	A	delegada	Alícia	iniciou	uma	série	de	investigações	contra	Denver	e	

Estolcomo,	por	terem,	em	tese,	praticado	um	assalto	a	banco	(roubo	majorado)	

no	 ano	 de	 2016.	 Instaurada	 a	 Portaria	 de	 I.P	 em	 fevereiro	 do	 ano	 citado,	

inúmeras	pessoas	foram	ouvidas.	Ocorre	que,	já	em	2018,	por	mais	que		a	sua	

intuição	levasse	aos	supracitados	suspeitos	como	possíveis	autores	do	delito,	

ainda	 não	 haviam	 provas	 concretas	 contra	 eles.	 Em	 2019,	 Alícia	 continuou	

obcecada	 em	 prendê-los,	 mas	 não	 conseguiu	 ao	 menos	 indiciá-los.	 São	 4	

(quatro)	anos,	portanto,	de	investigações	por	mera	satisfação	pessoal	(vontade	

incessante	e	injustificada)	de	vê-los	no	xadrez.	Neste	caso,	existe	uma	demora	

demasiada	na	investigação,	e	Alícia	cometeu	o	crime	de	abuso	de	autoridade	do	

art.	 31	 ora	 estudado.	 Não	 se	 esqueça	 de	 que	 o	 prazo	máximo	 do	 I.P	 em	 se	

tratando	de	réu	solto,	em	regra,	é	de	30	(trinta)	dias.	Por	mais	que	tivessem	

diligências	e	a	jurisprudência	tolere	prorrogações	sucessivas,	4	(quatro)	anos	

de	investigações	sem	a	ocorrência	de,	no	mínimo,	um	indiciamento,	apenas	para	

satisfazer	o	interesse	pessoal	da	autoridade,	é	desarrazoado	e	desproporcional.				



	

	

	

NEGATIVA	INJUSTIFICADA	DE	ACESSO	AOS	AUTOS	

	

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	 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.	

	

Negar	significa	rejeitar,	objetar,	opor-se	a	algo,	sendo	o	núcleo	do	tipo.	No	

caso	em	tela,	o	agente	público	não	permite	ao	interessado,	ao	seu	defensor	ou	

advogado	 o	 acesso	 ao	 autos	 de	 investigação	 preliminar,	 ao	 termo	

circunstanciado,	ao	inquérito	ou	a	qualquer	outro	procedimento	investigatório,	

de	infração	penal,	civil	ou	administrativa.		

Preste	atenção	também	que	existe	outro	núcleo	do	tipo	(tipo	penal	misto	

alternativo),	que	é	impedir	a	obtenção	de	cópias.	Ou	seja,	o	investigado	tem	

direito	 de,	 além	 de	 ter	 acesso	 aos	 autos	 já	 documentados,	 obter	 as	

respectivas	cópias.	Contudo,	será	lícita	a	conduta	do	agente	público	que	negar	

ou	impedir	a	obtenção	de	cópias	de	peças	relativas	a	diligências	em	curso,	sob	

pena	de	se	perder	toda	a	efetividade	que	se	espera	do	trabalho.	Também,	autos	

que	indiquem	a	necessidade	de	realização	de	diligências	futuras,	cujo	sigilo	seja	

imprescindível.		



O	delito	em	 tela	visa	 resguardar	a	ampla	defesa,	direito	 constitucional	

previsto	 no	 art.	 5º,	 inciso	 LV	 “aos	 litigantes,	 em	 processo	 judicial	 ou	

administrativo,	 e	 aos	 acusados	 em	 geral	 são	 assegurados	 o	 contraditório	 e	

ampla	defesa,	com	os	meios	e	recursos	a	ela	inerentes.		 	

Esse	direito	deve	ser	assegurado	desde	o	início	das	investigações,	claro	

que	com	temperamentos,	pois	nenhum	direito	é	absoluto.	Assim,	não	há	mais	

espaço	 para	 Inquéritos	 Policiais	 sigilosos	 (salvo	 raras	 exceções	 com	

permissividade	constitucional)	e	de	gaveta,	em	que	só	a	autoridade	policial	e	

seus	agentes	tenham	o	conhecimento	do	desenrolar	das	investigações.		

	

Quanto	à	exceção:	 “ressalvado	o	acesso	a	peças	relativas	a	diligências	em	

curso,	ou	que	indiquem	a	realização	de	diligências	futuras,	cujo	sigilo	seja	

imprescindível:”	NUCCI	explica	que:	“não	se	pode	dar	cópias	de	interceptação	

telefônica	em	andamento	ou	 cópias	de	mandado	de	busca	e	 apreensão	a	 ser	

executado.”(2020,	p.	43)		

	

Þ Atenção	para	os	casos	de	organizações	criminosas,	onde	há	uma	maior	

restrição	 de	 acesso	 aos	 autos:	 “Pelo	 menos	 em	 regra,	 o	 acesso	 do	

defensor	 aos	 elementos	 de	 informação	 já	 documentados	 nos	 autos	 do	

procedimento	 investigatório	 independe	 de	 prévia	 autorização	 judicial.	

No	 entanto,	 em	 se	 tratando	 de	 investigação	 referente	 a	 organizações	

criminosas,	uma	vez	decretado	o	sigilo	da	investigação	pela	autoridade	

judicial	 competente,	 para	 garantia	 da	 celeridade	 e	 da	 eficácia	 das	

diligências	 investigatórias,	 o	 acesso	 do	 defensor	 aos	 elementos	

informativos	deverá	ser	precedido	de	autorização	judicial,	ressalvados	os	

referentes	 às	 diligências	 em	 andamento	 (Lei	 nº	 12.850/13,	 art.	 23,	

caput).”(LIMA,	2020,	p.	295)	

Þ Quanto	à	classificação	doutrinária	geral,	trata-se	de	crime	próprio,	crime	

comissivo	(impedir)	ou	omissivo	(negar),	plurissubsistente,	se	praticado	

por	escrito,	unissubjetivo	e	formal.		

	



EXEMPLO:	 Jake	 Hoyt,	 delegado	 que	 conduz	 uma	 investigação	 contra	 uma	

associação	criminosa	russa	instalada	no	Brasil,	decidiu	instaurar	um	inquérito	

policial	 e	 passou	 a	 investigar	 os	 seus	 integrantes.	 Ainda	 não	 solicitou	

interceptações	telefônicas	ou	buscas	e	apreensões,	mas	já	iniciou	as	oitivas	de	

diversas	 testemunhas,	 anexando-se	 tudo	 aos	 autos.	 Sabedores	 das	

investigações,	 os	 integrantes	 da	 suposta	 máfia	 russa	 decidem	 contratar	 um	

advogado.	 Harvey	 Specter,	 astuto	 e	 famoso	 advogado,	 assume	 a	 	 causa,	

dirigindo-se	à	delegacia	de	policia	para	ter	acesso	aos	referidos	depoimentos.	

Ao	chegar,	é	surpreendido	por	Jake,	que	negou	veementemente	a	possibilidade	

tanto	 de	 acesso	 aos	 autos	 quanto	 de	 cópias	 dos	 depoimentos	 já	 colhidos	 e	

anexados	no	I.P.	Neste	caso,	incorrerá	na	conduta	descrita	no	art.	32,	pois	negou	

ao	 advogado	 acesso	 aos	 autos	 de	 inquérito	 policial,	 bem	 como	 impediu	 a	

obtenção	 de	 cópias.	 Considerando	 que	 a	 conduta	 foi	 praticada	 no	 mesmo	

contexto,	mesmo	tendo	praticado	os	dois	núcleos	do	tipo,	responderá	por	um	

só	crime	(tipo	penal	misto	alternativo).	Ainda	é	importante	o	conhecimento	da	

Súmula	 Vinculante	 nº	 14	 do	 STF:	 “É	 direito	 do	 defensor,	 no	 interesse	 do	

representado,	ter	acesso	amplo	aos	elementos	de	prova	que,	já	documentados	

em	 procedimento	 investigatório	 realizado	 por	 órgão	 com	 competência	 de	

polícia	judiciária,	digam	respeito	ao	exercício	do	direito	de	defesa”.		

	

Súmula	 Vinculante	 nº	 14	 do	 STF:	 “É	 direito	 do	 defensor,	 no	 interesse	 do	

representado,	ter	acesso	amplo	aos	elementos	de	prova	que,	já	documentados	

em	 procedimento	 investigatório	 realizado	 por	 órgão	 com	 competência	 de	

polícia	judiciária,	digam	respeito	ao	exercício	do	direito	de	defesa.”	

	

EXIGÊNCIA	DE	INFORMAÇÃO	OU	DO	CUMPRIMENTO	DE	OBRIGAÇÃO	SEM	

EXPRESSO	AMPARO	LEGAL	

	

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.	

O	 verbo	 exigir	 tem	 o	 sentido	 de	 fazer	 impor,	 reclamar,	 reivindicar	 de	

alguém,	uma	determinada	informação	ou	cumprimento	de	obrigação	(dar),	bem	

como	 fazer	 ou	 não	 fazer,	 sem	 o	 expresso	 amparo	 legal,	 em	 sentido	 amplo,	

podendo	ser	qualquer	ato	que	tenha	validade	obrigacional	no	mundo	jurídico,	

ou	seja,	não	é	somente	lei.		

Observe-se	que	aqui	não	ocorre	o	constrangimento	mediante	violência,	e	

sim	a	simples	exigência	de	algo	que	não	está	amparado	no	mundo	jurídico.	O	

parágrafo	único	também	equipara	a	conduta	daquele	que	se	utiliza	de	cargo	ou	

função	pública	ou	 invoca	a	condição	de	agente	público	(a	 famosa	carteirada)	

para	 se	 eximir	 de	 obrigação	 legal	 ou	 para	 obter	 vantagem	 ou	 privilégio	

indevido.		

Quando	exime-se	de	obrigação	legal,	estamos	diante	de	uma	omissão	a	

uma	determinação	legítima,	pelo	simples	fato	de	o	agente	público,	por	ocupar	

cargo	ou	função	pública,	invocar	esta	qualidade	para	beneficiar-se.		

EXEMPLO:		

Cameron	Dennis,	promotor	de	justiça,	é	pego	em	uma	blitz	do	Detran,	momento	

em	 que	 os	 agentes	 de	 trânsito	 solicitam	 a	 realização	 do	 Bafômetro.	 Neste	

momento,	 exaltado,	 ele	 exige	 (não	 solicita)	 que	 seja	 a	 passagem	 liberada,	

afirmando	 que	 não	 realizará	 o	 bafômetro	 e	 não	 permitirá	 que	 seja	 filmado,	

exigindo	ainda	que	as	câmeras	locais	sejam	desligadas,	sob	pena	de	prender	em	

flagrante	 (sem	 motivo	 justo)	 os	 agentes	 por	 desacato.	 Estará	 cometendo	 o	

abuso	de	autoridade,	pois	está	exigindo	o	dever	de	não	fazer,	sem	o	expresso	

amparo	legal.	Caso	seja	processado,	Dennis	poderá	ter	contra	si	uma	pena	de	

detenção	de	até	dois	anos,	cabendo,	portanto,	a	aplicação	da	Lei	dos	Juizados	

Especiais	Criminais.	Neste	caso,	não	poderá	formular	acordo	de	não	persecução	

penal	pois,	se	cabe	transação	penal,	não	cabe	ANPP	(art.	28-A,	§2º,	inciso	I,	CPP).		



	

TRÁFICO	DE	INFLUÊNCIA	DO	AGENTE	PÚBLICO	

Art.	33. (...)  

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.	

	 A	depender	do	contexto,	pode-se	associar	o	parágrafo	único	às	famosas	

carteiradas.		

NUCCI:	244.	Tráfico	de	influência	do	agente	público:	este	é	o	objetivo	deste	

parágrafo.	 Reaproveitar	 o	 art.	 322	 do	 Código	 Penal,	 cujo	 sujeito	 ativo	 é	 o	

particular,	na	esfera	das	autoridades.	Compõe-se	das	seguintes	formas:	a)	valer-

se	de	cargo	ou	função	pública	para	se	eximir	de	obrigação	legal	(ex.:	deixar	de	

pagar	um	imposto	de	importação);	b)	afirmar	em	seu	favor	a	condição	de	agente	

público	para	se	eximir	de	uma	obrigação	(o	mesmo	exemplo	retro	é	válido);		c)	

valer-se	de	cargo	ou	função	ou	chamar	a	seu	favor	a	condição	de	agente	público	

para	auferir	vantagem	ou	privilégio	indevido	(não	ser	preso	em	flagrante;	não	

ser	obrigado	a	pagar	uma	taxa	etc.).	(2020,	p.	44)		

Þ A	principal	diferença	do	caput	é	que	não	há	o	verbo	exigir.	Neste	caso,	

basta	invocar.		

Þ O	crime	é	punido	a	título	de	dolo	direto	ou	eventual.		

Þ Quanto	 à	 classificação	 doutrinária,	 trata-se	 de	 crime	 próprio,	 crime	

formal,	 de	 dano,	 de	 forma	 livre,	 comissivo,	 instantâneo,	 crime	

unissubjetivo.		

Þ Quanto	à	diferença	com	a	concussão	ou	com	a	corrupção	passiva,	deve-

se	verificar	a	negociação	na	contraprestação.	Se	não	houver,	será	abuso	

de	 autoridade.	 Caso	 contrário,	 estará	 tipificado	 no	 Código	 Penal.	



Enunciado	22	do	CNPG:	“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	pratica	abuso	de	autoridade	

(art.	 33,	 parágrafo	 único)	 se	 o	 comportamento	 não	 estiver	 atrelado	 à	

finalidade	de	contraprestação	do	agente	ou	autoridade.	Caso	contrário,	

outro	será	o	crime,	como	corrupção	passiva	(art.	317	do	CP).		

EXEMPLO:		

RENATO	BRASILEIRO:	 “É	o	que	ocorre,	por	exemplo,	se	um	investigador	de	

polícia	 vai	 a	 uma	 festa	 com	 comida	 e	 bebida	 liberadas	 e	 apresenta	 sua	

identidade	funcional,	dando	a	famosa	“carteirada”	para	ter	acesso	ao	local	sem	

o	devido	pagamento.	Ainda	que	não	tenha	havido	nenhuma	exigência	explícita	

de	 sua	 parte,	 o	 simples	 fato	 de	 se	 tratar	 de	 um	 policial	 já	 será,	 de	 per	 si,	

suficiente	para	intimidar	a	vítima,	já	que	mentalmente	causa	uma	sensação	de	

impotência	pelo	fato	de	o	pedido	advir	logo	de	quem	representa	um	órgão	de	

segurança	pública.	(2020,	p.	303)		

	

DECRETAÇÃO	IRREGULAR	DE	INDISPONIBILIDADE	DE	ATIVOS	

	

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.	

	

Preste	atenção	que	o	tipo	penal	acima	descreve	duas	condutas	distintas.	

Uma	 comissiva	 e	 outra	 omissiva.	 A	 comissiva	 está	 na	 primeira	 parte	 do	



dispositivo,	 “decretar,	 em	 processo	 judicial,	 a	 indisponibilidade	 de	 ativos	

financeiros	em	quantia	que	extrapole...”		

A	segunda	parte	está:	“ante	a	demonstração,	pela	parte,	da	excessividade	

da	medida,	deixar	de	corrigi-la.	Digamos	que	João	deve	a	Pedro	o		valor	de	R$	

100.000,00	 (cem	 mil	 reais).	 Instado	 a	 pagar	 na	 Justiça,	 o	 juiz	 decreta	 a	

indisponibilidade	no	valor	de	R$	1.000.000,00	(um	milhão	de	reais)	na	conta	

João,	pelo	BACENJUD.		

Neste	caso,	está	manifesta	a	desproporcionalidade,	e	tal	fato,	por	si	só,	no	

meu	 entender,	 já	 é	 suficiente	 para	 a	 devida	 tipificação.	 Contudo,	 em	 uma	

segunda	situação,	um	pouco	diferente,	digamos	que	o	juiz,	no	mesmo	exemplo,	

tenha	 decretado	 a	 indisponibilidade	 no	 valor	 de	 R$	 150.000,00	 (cento	 e	

cinquenta)	mil	reais.	João	demonstra	a	excessividade	da	medida,	pois	bastaria	

o	bloqueio	de	R$	100.000,00	(cem	mil	reais),	as	o	juiz,	mesmo	assim,	deixa	de	

corrigi-la.	Nesta	segunda	situação,	também	incorrerá	no	delito	do	art.	36	da	Lei	

de	Abuso	de	Autoridade,	ora	estudado.		

Ademais,	o	crime	é	próprio,	simples,	formal,	pois	basta	a	decretação	de	

indisponibilidade,	 independentemente	do	efetivo	bloqueio	na	 conta	da	parte	

envolvida.	Também	é	crime	 instantâneo,	unissubjetivo	e	unisubsistente,	pois	

basta	o	ato	de	decretar,	e	a	conduta	não	pode	ser	 fracionada,	não	admitindo	

tentativa.		

Demora	no	exame	de	processo	com	vista	

	

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.	



Delito	originariamente	voltado	para	os	tribunais,	em	que	as	decisões	são	

tomadas	 mediante	 colegiado.	 Em	 muitas	 causas	 complexas	 e	 de	 amplitude	

social,	 muitas	 vezes	 ocorre	 de	 um	 determinado	 desembargador	 relator,	 já	

durante	a	sessão	de	julgamento,	pedir	vistas	do	processo	por	diversas	razões.	

Ocorre	também	de	esses	relatores	demorarem	demasiadamente	para	o	exame	

do	processo,	de	forma,	inclusive	escusa	e	criminosa,	para	buscar	o	benefício	de	

uma	das	partes	processuais.		

Visando	 evitar	 essas	 praticar	 não	 republicanas,	 a	 Lei	 de	 Abuso	 de	

Autoridade	 passou	 a	 tipificar	 a	 conduta	 de	 demorar	 +	 demasiada	 e	

injustificadamente	+	no	exame	de	processo	que	tenha	requerido	vista	+	órgão	

colegiado,	com	o	fim	específico	de	procrastinar	seu	andamento	ou	retardar	o	

julgamento.		

Louvável	o	tipo	penal	que	se	espera	que	tenha	o	condão	de	coibir	uma	

não	incomum	prática	levada	à	risca	em	muitos	tribunais	de	justiça	do	país,	bem	

como	nos	próprios	tribunais	superiores.		

Classifica-se	 como	 crime	 próprio,	 praticado	 por	 integrante	 de	 órgão	

colegiado	(não	necessariamente	jurisdicional,	podendo	ter	a	característica	de	

órgão	de	cunho	administrativo,	a	exemplo	dos	Tribunais	de	Contas.	Crime	que	

exige	um	especial	fim	de	agir	(intuito).	É	material,	pois	depende	do	resultado	

naturalístico,	a	demora	demasiada	e	injustificada.	Ademais,	no	meu	entender,	é	

permanente,	pois	o	ato	de	demora	demasiada	e	injustificada	necessariamente	

se	 prolonga	 no	 tempo	 e,	 portanto,	 o	 flagrante	 poderá	 ocorrer	 a	 qualquer	

momento.	Por	oportuno,	é	unissubjetivo,	plurisubsistente	e	omissivo.		

	

DIVULGAÇÃO	ANTECIPADA	DE	INVESTIGAÇÕES		

	



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.	

	

Antecipar	 significa	 adiantar,	 apressar,	 precipitar,	 acelerar	 ou	

avançar.	Assim,	praticará	o	núcleo	do	tipo	o	agente	público	que	for	responsável	

pelas	 investigações	 (ex:	 promotor	 de	 justiça	 ou	delegado	de	polícia)	e	 que	

divulga	 por	 quaisquer	 meios	 de	 comunicações,	 inclusive	 rede	 social	 (ex.	

facebook,	whatsapp),	a	atribuição	de	culpa	a	alguém.	Contudo,	delimitou-se	um	

lapso	 temporal,	 a	 saber,	 antes	 de	 concluídas	 as	 apurações	 e	 formalizada	 a	

acusação.		

Exemplo	 seria	o	promotor	de	 justiça	que,	 antes	de	denunciar,	 expõe	o	

prefeito	municipal	nas	redes	sociais,	dizendo	que	tem	investigações	contra	ele	

e	 que	 tem	 provas	 concretas	 de	 atos	 de	 corrupção.	 Resguarda-se	 a	

inviolabilidade	da	honra,	a	presunção	e	inocência	e	a	privacidade.		

NUCCI:	 “Este	 é	 outro	 tipo	 incriminador	 criado	 em	 resposta	 a	 operações	

especiais,	 em	que	não	 se	 soube	manter	os	 seus	 condutores	de	boca	 fechada,	

preservando	o	sigilo;	ao	contrário,	houve	exposição	pública	da	culpa	de	pessoa	

não	julgada,	quando,	aliás,	nem	mesmo	processo	havia.”(2020,	p.	46)		

• Bem	jurídico	tutelado	

Dignidade	 da	 função	 pública	 e	 o	 prestígio	 do	 Poder	 Público	 perante	 os	

administrados,	bem	como	a	honra	objetiva	do	investigado.		

Quanto	 à	 classificação	 básica,	 podemos	 afirmar	 que	 é	 crime	 próprio,	

formal,	bastando	a	prática	do	ato,	que	independerá	do	resultado	naturalístico,	



instantâneo,	pois	a	continuidade	não	se	prolonga	no	tempo,	comissivo,	de	forma	

livre,	unissubjetivo	e	plurissubsistente.		

ATENÇÃO:	“Na	eventualidade	de	a	pessoa	responsável	pela	atribuição	de	culpa	

não	ostentar	a	qualidade	de	agente	público,	e	nem	concorrer	com	este	para	a	

prática	 do	 delito,	 nos	 termos	 dos	 arts.	 29	 e	 30	 do	 Código	 Penal,	 deverá	

responder	por	crime	contra	a	honra,	notadamente	calúnia	e	difamação	(CP,	arts.	

138	e	139).”(LIMA,	2020,	p.	325)		

OBSERVAÇÕES	IMPORTANTES		

Þ Não	haverá	crime	em	conversas	privadas	pelo	Whatsapp.		

Þ Eventual	indiciamento	não	significa	antecipação	de	atribuição	de	culpa,	

pois	a	 atribuição	de	 culpa	deverá	 ser	 feita	por	meios	de	 comunicação,	

inclusive	redes	sociais.		

Þ Não	basta	 concluir	 as	 investigações	 e,	 dessa	 forma,	 a	 acusação	deverá	

estar	 formalizada.	 Assim,	 “antes	 de	 concluídas	 as	 apurações	 e	

formalizada	 a	 acusação”	 deve	 ser	 interpretado	 cumulativamente	 por	

conta	 do	 aditivo	 “e”.	 NUCCI	 entende	 diferentemente,	 afirmando	 que	

“adiantar	a	culpa	de	alguém,	sem	nem	mesmo	ter	terminada	a	apuração	

ou	formalizada	a	acusação,	é	abuso	de	autoridade.”(2020,	p.	46)	

Þ “Na	 eventualidade	 de	 a	 conduta	 ser	 praticada	 após	 a	 conclusão	 das	

apurações	e	depois	de	formalizada	a	acusação,	não	haverá	crime.”(LIMA,	

2020,	p.	327)		

Þ O	crime	é	punido	a	título	de	dolo	direto	ou	eventual.		

Exemplo:	Egon	Tiedemann	tem	uma	forte	desconfiança	de	que	Ulrich	Nilsen	

teria	rapitado	e	assassinado	Helge	Doppler.	Iniciadas	as	investigações,	decide	

instaurar	Portaria	de	inquérito	policial	para	melhor	apurar	os	fatos.	Ocorre	que	

ambos	possuem	uma	rixa	antiga	e,	por	mero	capricho	ou	satisfação	pessoal,	

passa	a	divulgar	em	todos	os	lugares	públicos	que	Ulrich	é	o	culpado.	Como	se	

não	 bastasse,	 confere	 entrevistas	 em	 jornais	 e	 publica	 no	 seu	 facebook	 a	



antecipada	atribuição	de	culpa.	Não	há	nem	denúncia.	Neste	caso,	cometerá	o	

delito	do	art.	38,	pois	antecipou	a	atribuição	de	culpa	por	meio	de	comunicação,	

antes	de	concluídas	as	apurações	e	formalizada	a	acusação.	Além	disso,	existe	a	

finalidade	específica	(elemento	subjetivo	especial	do	tipo)	do	mero	capricho	ou	

satisfação	pessoal.	Caso	seja	processado,	Egon	poderá	ter	contra	si	uma	pena	de	

detenção	de	até	dois	anos,	cabendo,	portanto,	a	aplicação	da	Lei	dos	Juizados	

Especiais	Criminais.	Neste	caso,	não	poderá	formular	acordo	de	não	persecução	

penal	com	o	promotor	de	Winden	pois,	se	cabe	transação	penal,	não	cabe	ANPP	

(art.	28-A,	§2º,	inciso	I,	CPP).		

	

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.	

	

O	 destaque	 do	 art.	 39	 é	 deixar	 expresso	 que	 as	 normas	 da	 Lei	 n.º	

9.099/95,	com	as	suas	medidas	despenalizadoras,	a	exemplo	da	transação	penal	

e	 suspensão	 condicional	 do	 processo,	 são	 aplicadas	 nos	 crimes	 de	 abuso	 de	

autoridade.		

Veja-se	que	o	procedimento	é	aplicável	no	que	couber,	quando	não	existir	

norma	 especializante	 expressa	 na	 própria	 Lei	 de	 Abuso	 de	 Autoridade.	

Podemos	citar	como	uma	possibilidade	de	aplicação	do	CPP	o	acordo	de	não	

persecução	 penal,	 previsto	 no	 art.	 28-A,	 aplicável	 nos	 casos	 em	 que	 a	 pena	



mínima	 cominada	 seja	 inferior	 a	 quatro	 anos,	 desde	 que	 não	 praticado	 com	

violência	ou	grave	ameaça.		

Aplicando-se	as	regras	do	Código	de	Processo	Penal,	os	crimes	de	abuso	

de	autoridade	serão	julgados	“no	lugar	em	que	se	consumar	a	infração,	ou	no	

caso	de	tentativa,	pelo	lugar	em	que	for	praticado	o	último	ato	de	execução	(art.	

70,	do	CPP).”(PINHEIRO,	2020,	p.	644)	

Quanto	a	competência,	se	o	agente	público	for	federal,	o	processamento	

e	julgamento	ocorrerá	na	Justiça	Federal.	Se	for	estadual,	a	seara	adequada	será	

a	Justiça	Estadual.		

E	se	o	agente	público	for	militar?		

Pela	Súmula	172	do	STJ,	em	tese	competiria	à	justiça	comum	(federal	ou	

estadual)	processar	e	julgar	militar	por	crime	de	abuso	de	autoridade,	ainda	que	

praticado	 em	 serviço.	Mas	 atenção,	 como	 bem	 explica	 o	 autor	 Igor	 Pinheiro	

(2020,	p.	668):		

Ocorre	 que	 a	 Lei	 n.º	 13.491/2017	 conferiu	 nova	 redação	 ao	 artigo	 9º,	 II,	 do	

Código	Penal	Militar,	de	modo	que,	desde	então,	é	crime	militar	e,	portanto	de	

competência	 daquela	 justiça	 especializada,	 não	 só	 os	 tipos	 especificados	 na	

legislação	militar,	mas	também	os	previstos	na	legislação	penal	ordinária,	(...)	

Assim,	desde	a	edição	daquela	lei	(13.491/2017),	a	Súmula	nº	172,	do	Superior	

Tribunal	de	Justiça	não	se	sustenta	mais.		

	

Justiça	eleitoral	julga	crime	de	abuso	de	autoridade?	

Sim.	É	possível	enxergar,	em	tese,	esta	possibilidade,	desde	que	o	crime	

de	abuso	de	autoridade	seja	conexo	com	crime	eleitoral.	“Tal	hipótese	fica	bem	

clara,	por	exemplo,	no	possível	concurso	de	crimes	tipificados	no	artigo	9º,	da	



Lei	 nº	 13.869/2019	 e	 no	 artigo	 29821,	 do	 Código	 Eleitoral,	 haja	 vista	 a	

objetividade	jurídica	diversa	entre	eles.”(PINHEIRO,	2020,	p.	705)		

E	se	o	agente	possuir	foro	por	prerrogativa	de	função?		

Neste	caso,	deve-se	respeitar	as	previsões	constitucionais	e	legais,	atraindo-se	

para	a	respectiva	justiça	a	qual	o	agente	público	possui	o	foro.	Mas	atenção	para	

a	decisão	na	AP.	nº	937,	ao	afirmar	que	a	manutenção	do	foro	tão	somente	para	

os	atos	que	o	agente	pratica	no	exercício	da	função	pública	e	com	relação	direta.	

De	modo	que	se	pode	concluir	que	a		

“fórmula	para	a	manutenção	do	foro	de	qualquer	agente	público	é:	ato	praticado	no	exercício	
do	cargo	com	foro	+	contemporaneidade	do	ato	com	esse	mesmo	cargo,	 incluindo	eventual	
reeleição	+	relação	direta	ou	indireta	do	ato	com	o	cargo	ocupado.”(PINHEIRO,	2020,	p.	715)	

	

Importante:		

Þ Enunciado	n.º	24	CNPG:	 “Os	crimes	de	abuso	de	autoridade	com	pena	

máxima	superior	a	dois	anos,	salvo	no	caso	de	foro	por	prerrogativa	de	

função,	são	processados	pelo	rito	dos	crimes	funcionais,	observando-se	a	

defesa	preliminar	do	art.	514	do	CPP.”	

Þ Enunciado	 n.º	 25	 CNPG:	 “Por	 ser	 privativa	 de	 servidor	 público,	 o	

particular	 concorrente	 no	 crime	de	 abuso	de	 autoridade	não	 faz	 jus	 à	

preliminar	contestação	prevista	no	art.	514	do	CPP”.		

Þ Enunciado	 n.º	 27:	 “A	 formalidade	 do	 art.	 514	 do	 CPP	 é	 dispensável	

quando	 a	 denúncia	 envolver,	 além	do	 crime	 funcional,	 delito	 de	 outra	

natureza,	ambos	em	concurso.”	

NOVA	REDAÇÃO	DO	ART.	2º	DA	LEI	DA	PRISÃO	TEMPORÁRIA	

 
21	 Art.	 298.	 Prender	 ou	 deter	 eleitor,	 membro	 de	 mesa	 receptora,	 fiscal,	 delegado	 de	 partido	 ou	
candidato,	com	violação	do	disposto	no	Art.	236:	Pena	-	Reclusão	até	quatro	anos.	



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	deste	artigo,	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	seguinte	redação:	

A	 lei	destacada	é	a	de	 interceptação	das	comunicações	telefônicas,	que	

regulamenta	o	inciso	XII,	parte	final,	do	art.	5°	da	Constituição	Federal.	Neste	

ponto,	a	lei	de	abuso	de	autoridade	alterou	tão	somente	o	art.	10,	acrescentando	

a	escuta	ambiental.		

Veja	a	mudança	com	o	quadro	comparativo	abaixo:	

	

Antes	

	

Art.	 10.	 Constitui	 crime	 realizar	

interceptação	 de	 comunicações	

telefônicas	 (SEM	 PREVISÃO	 DA	

ESCUTA	 AMBIENTAL)	 ,	 de	

informática	 ou	 telemática,	 ou	

quebrar	 segredo	 da	 Justiça,	 sem	

Depois	

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:		



autorização	 judicial	 ou	 com	

objetivos	não	autorizados	em	lei.	

	

Pena:	 reclusão,	 de	 dois	 a	 quatro	

anos,	e	multa.	

	

	

(Sem	previsão	do	parágrafo	único)		

Pena	 -	 reclusão,	 de	 2	 (dois)	 a	 4	

(quatro)	anos,	e	multa.	

Acréscimo	do	parágrafo	único:	

Parágrafo	 único.	 Incorre	 na	mesma	

pena	 a	 autoridade	 judicial	 que	

determina	 a	 execução	 de	 conduta	

prevista	 no	 caput	 deste	 artigo	 com	

objetivo	não	autorizado	em	lei.”		

	

Vamos	diferenciar	interceptação	telefônica,	escuta	ambiental	e	captação	

ambiental?		

Interceptação	 telefônica	 (ou	 interceptação	 em	 sentido	 estrito):	

“consiste	na	captação	da	comunicação	telefônica	alheia	por	um	terceiro,	sem	o	

conhecimento	 de	 nenhum	 dos	 comunicadores.	 Essa	 é	 a	 interpretação	 em	

sentido	estrito	 (ou	 seja:	 um	 terceiro	 intervém	na	 comunicação	alheia,	 sem	o	

conhecimento	dos	comunicadores);”(LIMA,	2019,	p.	429)	

Escuta	 ambiental:	 Nesta	 situação,	 uma	 terceira	 pessoa	 capta	 sons	

provenientes	 de	 duas	 ou	 mais	 pessoas,	 tendo	 uma	 delas	 conhecimento	 da	

atitude	do	interceptante.	

	

Captação	 ambiental:	 Na	 gravação	 ambiental,	 a	 captação	 de	 sons	 ou	

imagens	é	feita	por	um	dos	interlocutores,	sem	que	a	outra	pessoa	comunicante	

saiba	do	seu	intento.	

	

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:	



O	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente,	em	sua	parte	final,	traz	diversos	

tipos	penais.	Assim,	acrescentou-se	o	art.	227-A	para	dizer	que	os	efeitos	da	

condenação	do	 inciso	 I	 (perda	do	 cargo,	 função	pública	 ou	mandato	 eletivo)	

somente	 ocorrerá	 se	 houver	 reincidência.	 Assim,	 o	 servidor	 público	 que	

praticar	abuso	de	autoridade	apenas	perderá	o	cargo	se	tiver	reincidido.	Neste	

caso,	 contudo,	 a	 perda	 do	 cargo,	 função	 pública	 ou	 mandato	 eletivo	 será	

imperiosa	independentemente	da	pena	aplicada	na	reincidência.	Em	resumo,	se	

o	servidor	público	praticou,	pela	primeira	vez,	o	crime	de	abuso	de	autoridade,	

não	perderá	o	cargo.	Se	for	reincidente,	perderá	o	cargo,	independentemente	da	

pena	aplicada.		

Note:		

Art.	227-A	Os	efeitos	da	condenação	prevista	no	inciso	I	do	caput	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.	

Importante:	

Þ “Com	a	introdução	do	art.	227-A	ao	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	

pela	Lei	n.	13.869/19,	denota-se	que,	doravante,	a	aplicação	do	referido	

efeito	extrapenal	ficará	condicionada	exclusivamente	à	reincidência	e	ao	

trânsito	 em	 julgado	 da	 respectiva	 sentença	 condenatória,	

independentemente	 do	 tipo	 de	 pena	 ou	 quantum	 de	 pena	 aplicada.	

Destarte,	 se	 o	 agente	 público	 for	 reincidente,	 pouco	 importa	 se	

condenado	 à	 pena	 restritiva	 de	 direitos,	 ou	 que	 a	 pena	 privativa	 de	

liberdade	aplicada	seja	inferior	a	um	ano.	Em	ambas	as	hipóteses,	será	de	

rigor	a	perda	do	cargo,	função	pública	ou	mandato	eletivo,	cuja	aplicação	

deve	ser	motivadamente	declarada	na	sentença,	nos	termos	do	art.	92,	

parágrafo	único,	do	CP”.	(LIMA,	2020,	p.	352)		



	

Art.	43.	A	Lei	nº	8.906,	de	4	de	julho	de	1994,	passa	a	vigorar	acrescida	do	

seguinte	art.	7º-B:	

A	Lei	nº	8.906	é	o	denominado	Estatuto	da	Advocacia,	diploma	normativo	

que	 regula	 diversas	 normas	 voltadas	 para	 o	 pleno	 exercício	 da	 atividade	 de	

advocacia,	 instituindo	 os	 direitos,	 prerrogativas,	 incompatibilidades	 e	

impedimentos	etc.			

Desta	forma,	o	art.	43	da	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	acrescentou	o	art.	

7-B	ao	diploma	em	comento,	introduzindo	um	novo	tipo	penal,	a	saber,	o		de	

violação	de	direito	ou	prerrogativa	de	advogados,	especificamente:		

	

Þ a	inviolabilidade	de	seu	escritório	ou	local	de	trabalho,	bem	como	de	seus	

instrumentos	 de	 trabalho,	 de	 sua	 correspondência	 escrita,	 eletrônica,	

telefônica	e	telemática,	desde	que	relativas	ao	exercício	da	advocacia;		

Þ comunicar-se	com	seus	clientes,	pessoal	e	reservadamente,	mesmo	sem	

procuração,	quando	estes	se	acharem	presos,	detidos	ou	recolhidos	em	

estabelecimentos	 civis	 ou	 militares,	 ainda	 que	 considerados	

incomunicáveis;	

Þ ter	a	presença	de	representante	da	OAB,	quando	preso	em	flagrante,	por	

motivo	 ligado	 ao	 exercício	 da	 advocacia,	 para	 lavratura	 do	 auto	

respectivo,	 sob	 pena	 de	 nulidade	 e,	 nos	 demais	 casos,	 a	 comunicação	

expressa	à	seccional	da	OAB;	

Þ 	não	ser	recolhido	preso,	antes	de	sentença	transitada	em	julgado,	senão	

em	sala	de	Estado	Maior,	com	instalações	e	comodidades	condignas	e,	na	

sua	falta,	em	prisão	domiciliar;								

	

	

Art.	 7º-B	 Constitui	 crime	 violar	 direito	 ou	 prerrogativa	 de	 advogado	

previstos	 nos	 incisos	 II,	 III,	 IV	 e	 V	 do	 caput	 do	 art.	 7º	 desta	 Lei:	 Pena	 -	

detenção,	de	3	(três)	meses	a	1	(um)	ano,	e	multa.	



	

Quanto	à	pena	do	delito	em	comento,	a	lei	cominou	a	detenção	de	3	(três)	

meses	a	1	(um)	ano,	e	multa.	Veja-se	que	não	excede	os	dois	anos,	dando	ensejo	

à	aplicação	das	benesses	previstas	na	lei	n.º	9.099/95.	

	

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).	

	

A	nova	Lei	de	Abuso	de	Autoridade	revogou,	na	integralidade,	a	anterior	

lei	que	regulamentava	o	tema	(Lei	n.º	4.898/65).	Entretanto,	frise-se	que	a	atual	

lei	só	poderá	ser	aplicada	aos	crimes	cometidos	após	a	sua	vigência.	Veda-se,	

portanto,	que	retroaja	para	abarcar	fatos	ocorridos	antes	de	sua	vigência,	salvo	

se	beneficiar	o	réu.		

	

Art.	45.	Esta	Lei	entra	em	vigor	após	decorridos	120	(cento	e	vinte)	dias	de	

sua	publicação	oficial.	

A	lei	de	abuso	de	autoridade	foi	promulgada	em	27	de	setembro	de	2019	

(publicação	oficial).	O	legislador	conferiu	uma	vacatio	de	120	dias	para	a	sua	

entrada	 em	 vigor.	 Portanto,	 passou	 a	 vigorar	 em	 03/01/2020	 (sexta-feira).	

Quanto	aos	dispositivos	vetados,	considerando	que	foram	derrubados	em	27	de	

setembro	de	2019,	passaram	a	vigorar	em	25	de	janeiro	de	2020.		

	

QUESTÕES	INÉDITAS	COMENTADAS	

	

	

QUESTÕES	DE	CONCURSO	



	

Separamos	para	o	dia	de	hoje:	
§ 19	assertivas	(inéditas)	
§ Comentários	no	final	do	material	

	
Marque	certo	ou	errado	nas	opções	abaixo:	

1) Somente	comete	abuso	de	autoridade	o	agente	público	que	seja	servidor,	no	
exercício	de	suas	funções,	repetindo-se	o	que	já	previa	a	lei	n.º	4.898/65.	(	 )	

	

2) A	lei	de	abuso	de	autoridade	não	exige	finalidade	específica	de	prejudicar	
outrem.	 (	 )	

	

3) A	divergência	na	interpretação	de	lei	ou	na	avaliação	de	fatos	e	provas	não	
configura	abuso	de	autoridade.	(	 )	

	

4) É	 sujeito	 ativo	 do	 crime	 de	 abuso	 de	 autoridade,	 por	 exemplo,	 o	 agente	
público	servidor	da	administração	indireta	do	Distrito	Federal.	(	 )	

	

5) Reputa-se	 agente	 público	 ex-servidor	 aposentado,	 e	 portanto,	 também	
poderá	praticar	crime	de	abuso	de	autoridade.	 (	 )	

	

6) Os	crimes	de	abuso	de	autoridade	são	de	ação	penal	pública	incondicionada,	
salvo	se	cometidos	fora	de	serviço,	que	dependerá	de	representação.	(	 )	

	
7) São	um	dos	efeitos	da	condenação	a	inabilitação	para	o	exercício	de	cargo,	

mandato	ou	função	pública,	pelo	período	de	1	(um)	a	5	(cinco)	anos.	
(	 )	

	

8) As	penas	restritivas	de	direitos	substitutivas	das	privativas	de	liberdade	são:	
prestação	de	serviços	à	comunidade	ou	a	entidades	públicas		e	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.	(	 )	

	

9) As	penas	previstas	na	 lei	 de	 abuso	de	 autoridades	 tem	 comunicabilidade	
imediata	nas	sanções	de	natureza	civil	ou	administrativa	cabíveis.	(	 )	

	

10) 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.	(	 )	

	
	

11) É	 crime	 decretar	 medida	 restritiva	 de	 direito	 em



	 manifesta	desconformidade	com	as	hipóteses	legais.	(	 )	
	

12) É	crime	constranger	o	preso	ou	o	detento,	independentemente	de	mediante	
violência,	 grave	 ameaça	 ou	 redução	 de	 sua	 capacidade	 de	 resistência,	 a	
exibir-se	ou	ter	seu	corpo	ou	parte	dele	exibido	à	curiosidade	pública.	(	 )	

	

13) É	 crime	 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.	(	 )	

	

14) Incorre	 na	 pena	 do	 crime	 de	 impedimento,	 ser	 justa	 causa,	 a	 entrevista	
pessoal	e	reservada	do	preso	com	seu	advogado	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.	(	 )	

	

15) Não		há	finalidade	específica	no		crime	de	 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.	

	

16) Pratica	crime	de	abuso	de	autoridade	o	agente	que	solicita	a	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.	(	 )	

	

17) É	 crime	 estender	 injustificadamente	 a	 investigação,	 procrastinando-a	 em	
prejuízo	do	investigado	ou	fiscalizado.	(	 )	

	

18) Incorre	 na	 pena	 do	 crime	 de	 exigir	 informação	 ou	 cumprimento	 de	
obrigação,	inclusive	o	dever	de	fazer	ou	de	não	fazer,	sem	expresso	amparo	
legal	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.	(	 )	

	

19) Aplicam-se	ao	processo	e	ao	julgamento	dos	delitos	de	abuso	de	autoridade,	
no	que	couber,	o	procedimento	instrutório	previsto	no	Código	de	Processo	
Civil.	Ademais,	não	se	aplica	o	Acordo	de	Não	Persecução	Penal	em	nenhum	
dos	delitos.	(	 			)



QUESTÕES		COMENTADAS	

1) Somente	comete	abuso	de	autoridade	o	agente	público	que	seja	servidor,	no	
exercício	de	suas	funções,	repetindo-se	o	que	já	previa	a	lei	n.º	4.898/65.	(	 )	

	
RESPOSTA:	ERRADA.	

Comentários:	

Conforme	 prevê	 o	 art.	 1º:	 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.	

	

2) A	lei	de	abuso	de	autoridade	não	exige	finalidade	específica	de	prejudicar	
outrem.	 (	 )	

	
RESPOSTA:	ERRADA	

Comentários:	
A	teor	do	que	dispõe	o	parágrafo	primeiro,	“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”.	
Exige-se,	além	do	elemento	subjetivo	geral,	o	elemento	subjetivo	especial	
do	tipo.	Neste	ponto,	destaque-se	que	o	especial	fim	de	agir	não	se	confunde	
com	o	dolo	(consciência	e	vontade).	Com	efeito,	trata-se	de	uma	ampliação	
do	tipo	subjetivo	que,	ao	lado	do	dolo,	tem	a	intenção	de	especializar	a	
conduta.	Em	resumo,	o	crime	de	abuso	de	autoridade	
requer	um	elemento	subjetivo	específico	(finalidade	específica).	



	

3) A	divergência	na	interpretação	de	lei	ou	na	avaliação	de	fatos	e	provas	não	
configura	abuso	de	autoridade.	(	 )	

	
	

RESPOSTA:	CORRETO	
Comentários:	
Dispõe	o	parágrafo	segundo	que	“A	divergência	na	interpretação	de	lei	ou	na	
avaliação	de	fatos	e	provas	não	configura	abuso	de	autoridade.”	Não	basta	a	
verificação	 objetiva	 da	 conduta	 praticada	 ao	 núcleo	 do	 tipo	 definindo	 a	
imputação	penal,	necessitando-se	de	um	liame	mais	robusto,	a	demonstrar	
que	o	suposto	autor	estava	agindo	em	manifesta	má-fé	 de	
abusar	de	sua	autoridade.	

	

4) É	 sujeito	 ativo	 do	 crime	de	 abuso	 de	 autoridade,	 por	 exemplo	 ,	 o	 agente	
público	servidor	da	administração	indireta	do	Distrito	Federal.	(	 )	

	
	

RESPOSTA:	CORRETO	

Comentários:	
	
Correto,	em	conformidade	com	o	art.	2º:	“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:”	É	importante	que	você	saiba	que	
os	 crimes	 de	 abuso	 de	 autoridade	 são	 próprios	 (qualidade	 especial	 do	
agente).	“Ademais,	é	imprescindível	também,	embora	a	lei	não	o	diga,	que	o	
autor	do	fato	tenha	o	poder	de	mando	concreto	no	que	diz	respeito	àquela	
prerrogativa	que	alegou	ter,	sob	pena	de	atipicidade	da	
conduta.”(PINHEIRO,	2020,	p.	621)	



5) Reputa-se	 agente	 público	 ex-servidor	 aposentado,	 e	 portanto,	 também	
poderá	praticar	crime	de	abuso	de	autoridade.	 (	 )	

	
	

RESPOSTA:	ERRADO.	

Comentários:	
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	 abrangidos	 pelo	 caput	 deste	 artigo.	 “Ainda	 sobre	 a	 incidência,	
ressaltamos	que,	se	o	ato	for	praticado	no	gozo	de	férias	ou	licença,	também	
haverá	 abuso	 de	 autoridade,	 pois	 a	 existência	 de	 vínculo	 funcional	
(permanente	ou	transitório)	é	pressuposto	básico	para	a	criminalização	de	
qualquer	conduta	como	abuso	de	autoridade.	Diferente,	contudo,	é	a	situação	
dos	aposentados	 .”	(PINHEIRO,	CAVALTANTE,	BRANCO,	2020)	Ou	seja,	os	
aposentados	não	estarão	abrangidos,	pois	não	tem	vínculo	
funcional	nenhum	com	a	administração	pública.	

	

6) Os	crimes	de	abuso	de	autoridade	são	de	ação	penal	pública	incondicionada,	
salvo	se	cometidos	fora	de	serviço,	que	dependerá	de	representação.	(	 )	

	
	

RESPOSTA:	ERRADA	
Comentários:	
A	teor	do	art.	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	



	

	

	
7) São	um	dos	efeitos	da	condenação	a	inabilitação	para	o	exercício	de	cargo,	

mandato	ou	função	pública,	pelo	período	de	1	(um)	a	5	(cinco)	anos.	
(	 )	

	

RESPOSTA:	CORRETO	
Comentários:	
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.	
Insta	 destacar	 que	 a	 inabilitação	 para	 o	 exercício	 de	 cargo,	 mandato	 ou	
função	 pública	 não	 é	 automática,	 devendo	 haver	 motivação	 expressa	 na	
sentença.	Diferentemente	da	tortura,	que	é	automático,	no	caso	do	abuso	de	
autoridade	depende-se	de	declaração	motivada	da	perda.	

parte	principal.	A	ação	penal	pública	incondicionada	é	a	regra	para	a	maioria	
dos	crimes	e	não	poderia	ser	diferente	no	assunto	ora	explanado,	porquanto	
o	maior	interesse	de	resguardo	é	o	da	moralidade	e	impessoalidade	dos	
agentes	públicos	e	o	maior	legitimado	não	poderia	ser	outro	que	não	
Ministério	Público	.	Portanto,	praticado	um	delito	de	abuso	de	autoridade:	
O	titular	da	ação	penal	pública	incondicionada	é	o	Ministério	Público	(CF,	art.	
129,	I),	e	sua	peça	inaugural	é	a	denúncia.	É	denominada	de	incondicionada	
porque	 a	 atuação	 do	Ministério	 Público	 não	 depende	 da	manifestação	 da	
vontade	 da	 vítima	 ou	 de	 terceiros.	 Ou	 seja,	 verificando	 a	 presença	 das	
condições	da	ação	e	havendo	justa	causa	para	o	oferecimento	da	denúncia,	a	
atuação	do	Parquet	prescinde	do	implemento	de	qualquer	condição.	(LIMA,	
2020,	p.	332)	



8) As	penas	restritivas	de	direitos	substitutivas	das	privativas	de	liberdade	são:	
prestação	de	serviços	à	comunidade	ou	a	entidades	públicas		e	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.	(	)	

	
	

RESPOSTA:	CORRETO	
Comentários:	
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;	Parágrafo	único.	As	penas	restritivas	de	direitos	podem	ser	
aplicadas	autônoma	ou	cumulativamente.	Por	seu	turno,	a	Lei	de	Abuso	de	
Autoridade	não	 repetiu	 todas	as	penas	 restritivas	de	direitos	previstas	no	
Código	 Penal,	 mas	 reiterou	 “prestação	 de	 à	 comunidade	 ou	 a	 entidades	
públicas”,	e	inovou	ao	permitir	a	“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”.	

	

9) As	penas	previstas	na	 lei	 de	 abuso	de	 autoridades	 tem	 comunicabilidade	
imediata	nas	sanções	de	natureza	civil	ou	administrativa	cabíveis.	(	 )	

	
	

RESPOSTA:	ERRADO	
Comentários:	
	
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.		O	art.	 6º	



da	 Lei	 de	 Abuso	 de	 Autoridade	 corrobora	 a	 independência	 das	 esferas	
punitivas	 quanto	 à	 aplicação	 das	 sanções.	 Um	 mesmo	 ato	 de	 abuso	 de	
autoridade	 poderá	 dar	 ensejo	 à	 tríplice	 responsabilização,	 a	 exemplo	 da	
possível	prática	de	improbidade	administrativa	(sanção	de	natureza	civil)	
ou	prática	de	alguma	infração	disciplinar	dentro	do	órgão	ao	qual	o	servidor	
estiver	vinculado	para	fins	de	procedimento	administrativo	disciplinar.	

	
Por	 exemplo,	 um	 determinado	 delegado	 de	 polícia	 deixou	
injustificadamente	de	comunicar	a	prisão	em	flagrante	de	um	determinado	
detento	no	prazo	legal.	Tal	conduta	está	tipificada	criminalmente	no	art.	12	
da	lei	em	estudo,	estipulando	pena	de	detenção	de	6	(seis)	meses	a	2	(dois)	
anos,	e	multa.	

	
Não	 há	 dúvida	 de	 que	 praticou	 um	 crime.	 Porém,	 tal	 conduta	 poderá	
ricochetear	 em	 outras	 esferas	 de	 punição,	 a	 exemplo	 da	 prática	 de	
improbidade	administrativa	(descumprimento	de	lei),	bem	como	infração	
de	 cunho	 administrativo,	 a	 exemplo	 da	 “desídia”	 ou	 “procedimento	
irregular	de	natureza	grave”.	

	
	
10) 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.	

	
RESPOSTA:	CORRETO.	

Comentários:	
	
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.	 A	
independência	das	instâncias	é	estampada	no	dispositivo	acima,	destacando	
o	que	o	ordenamento	jurídico	já	consolidou.	Mas	atenção	para	a	parte	final	



	

	
	

11) É	 crime	 decretar	 medida	 restritiva	 de	 direito	 em
	 manifesta	desconformidade	com	as	hipóteses	legais.	(	 )	

	
	

RESPOSTA:	ERRADO	

Comentários:	
	
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	 de	 conceder	 liberdade	 provisória,	 quando	 manifestamente	
cabível;	 III	 -	 deferir	 liminar	 ou	 ordem	 de	 habeas	 corpus,	 quando	
manifestamente	cabível.’	Considerações	gerais	–	Decretar	é	qualquer	ato,	
não	necessariamente	jurisdicional,	que	determina	ou	impõe	uma	medida	de	
privação	 da	 liberdade	 (em	 sentido	 amplo)	 sem	 qualquer	 base	 jurídica	
(manifesta	 desconformidade	 com	 as	 hipóteses	 legais	 (qualquer	 ato	
normativo	com	força	genérica).	
	
É	Crime	próprio,	pois	depende	de	uma	situação	fática	diferenciada	por	parte	
do	sujeito	ativo.	Também	é	crime	simples,	pois	não	exige	duas	condutas	para	
a	formalização	completa	do	núcleo	do	tipo,	a	exemplo	do	roubo	(furto	mais	
ameaça).	
	
Por	 fim,	 é	 crime	 formal,	 comissivo,	 instantâneo	 e	 unissubjetivo.	 Podemos 
também	 falar	 que	 é	 unisubsistente	 (não	 admite	 tentativa),	 pois	 a	 conduta	
“decretar”	 não	 pode	 ser	 fracionada.	 Ou	 o	 agente	 decreta	 ou	 não	 decreta	 a	
medida	ilegal.	

do	dispositivo,	ao	afirmar	que	não	se	pode	questionar	sobre	a	existência	
da	 autoria	 do	 fato	 quando	 essas	 questões	 tenham	 sido	 decididas	 no	
juízo	 criminal.	 Portanto,	 é	 uma	 hipótese	 de	 comunicabilidade	 das	
instâncias,	 em	 que	 uma	 decisão	 terá	 influência	 sobre	 a	 outra	 esfera	 de	
investigação.	



	
12) É	crime	constranger	o	preso	ou	o	detento,	independentemente	de	mediante	

violência,	 grave	 ameaça	 ou	 redução	 de	 sua	 capacidade	 de	 resistência,	 a:	
exibir-se	ou	ter	seu	corpo	ou	parte	dele	exibido	à	curiosidade	pública.	

	
	

RESPOSTA:	ERRADO	

Comentários:	
Art.		13.	 Constranger	 o	 preso	 ou	 o	 detento,	 mediante	 violência,	 grave	
ameaça	ou	redução	de	sua	capacidade	de	resistência,	a:	I	-	exibir-se	ou	terseu	
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.	 Considerações	
gerais:	Constranger	é	o	ato	de	coagir	física	ou	moralmente,	compelir	e	dominar.	
Assim,	praticará	o	verbo	do	 tipo	 se	o	 agente	público	 constrange	o	preso	ou	
detento	(sujeito	passivo),	mediante	violência,	grave	ameaça	ou	redução	de	sua	
capacidade	de	resistência	(não	basta	o	mero	constrangimento)	a	I)	exibir-se	ou	
ter	seu	corpo	ou	parte	dele	exibido	à	curiosidade	pública;	 II)	 submeter-se	a	
situação	vexatória	 III)	 constrangimento	não	 autorizado	em	 lei;	 IV)	produzir	
prova	contra	si	mesmo	ou	contra	terceiro.	Crime	próprio,	pois	depende	de	uma	
situação	fática	diferenciada	por	parte	do	sujeito	ativo	(agente	público).	Crime	
complexo,	pois	exige	duas	condutas	para	a	formalização	completa	do	núcleo	do	
tipo,	a	saber,	o	constrangimento	cumulado	com	a	violência,	grave	ameaça	ou	
redução	da	capacidade	de	resistência	do	agente.		Por	fim,		é	crime	material,	pois	
há	uma	relação	entre	a	conduta	e	o	resultado	naturalístico	(constrangimento	
mediante	a	violência,	grave	ameaça	ou	redução	da	capacidade	de	resistência).	
Também	é	“eventualmente	permanente”	(em	regra	instantâneo,	mas	que	pode	
se	prolongar	no	tempo.	Pode-se	afirmar	que	é	unissubjetivo	e	plurissubsistente	
(admite	tentativa),	pois	a	conduta	poderá	ser	fracionada	e,	quiçá,	impedida.	Por	
fim,	é	comissivo,	pois	depende	de	uma	atitude	positiva	do	agente.	



	

13) É	 crime	 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.	

	

RESPOSTA:	CORRETA	
Comentários:	
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.	 Considerações	 gerais:	 Submeter	 significa	 sujeitar	 o	 preso	 a	
interrogatório	 durante	 período	 de	 repouso	 noturno,	 estipulando-se	 algumas	
exceções,	a	saber,	captura	em	flagrante	delito,	que	poderá	ocorrer	a	qualquer	hora	
ou	 se	 o	 preso,	 devidamente	 assistido	 por	 advogado,	 consentir	 em	 prestar	 as	
declarações	em	período	noturno.	
Neste	caso,	deverá	haver	documento	expresso	comprobatório	do	consentimento	
para	que	se	resguarde	a	autoridade	policial.	
Crime	 simples,	material,	 pois	 o	 resultado	naturalístico	 é	 a	 própria	 submissão	 ,	
permanente,	ou	seja	o	 flagrante	poderá	ocorrer	a	qualquer	momento	em	que	o	
preso	 estiver	 submetido	 ilegalmente	 a	 interrogatório	 noturno	 sem	 o	 seu	
consentimento.	 Ademais,	 é	 unissubjetivo	 e	 plurissubsistente	 pois	 no	 caso	
concreto	poderá	haver	o	fracionamento	do	iter	criminis	e,	assim,	admitindo-se	a	
tentativa.	O	crime	é	comissivo,	pois	depende	de	uma	atitude	positiva	do	agente.	
E	o	que	é	repouso	noturno?	

O	 tipo	 penal	 ora	 analisado	 pune	 a	 autoridade	 policial	 que	 submete	 o	 preso	 a	
interrogatório	policial	durante	o	período	de	repouso	noturno,	mas	não	delimitou	
qual	 período	 seria,	 a	 ensejar	 a	 análise	 do	 caso	 concreto	 para	 a	 correta	
compreensão.	Mas	o	fato	é	que	o	repouso	noturno	é	“o	intervalo	que	medeia	dois	
períodos:	aquele	em	que	as	pessoas	se	recolhem,	e	posteriormente,	o	outro	no	
qual	despertam	para	a	vida	cotidiana.”(MASSON,	2017,	p.	390)	

	
	

14) Incorre	 na	 pena	 do	 crime	 de	 impedimento,	 ser	 justa	 causa,	 a	 entrevista	
pessoal	e	reservada	do	preso	com	seu	advogado	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.	

	
	

RESPOSTA:	CORRETO	



Comentários:	
	
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.	
	
Considerações	gerais.	É	direito	do	preso	ter	entrevista	pessoal	e	reservada	
com	 o	 seu	 advogado.	 Também	 é	 prerrogativa	 do	 advogado,	 previsto	 no	
Estatuto	da	OAB1.	Firmadas	essas	premissas,	o	agente	público	que	impede,	
sem	justa	causa,	a	entrevista	pessoal	e	reservada	do	preso	com	seu	
advogado,	estará	cometendo	um	crime.	
	
O	parágrafo	único	do	art.	20	também	disciplina	outras	condutas	semelhantes	
que,	 também	 se	 praticadas,	 configurarão	 crimes.	 Incorre	 na	 mesma	 pena	
quem	a)	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;	b)	impede	de	sentar-se	ao	seu	lado	(do	advogado)	e	com	
ele	 comunicar-se	 durante	 a	 audiência.	 Mas	 temos	 duas	 exceções,	 a	 saber:	
interrogatório	ou	caso	de	audiência	realizada	por	videoconferência.	
	
É	crime	próprio,	complexo	(impedimento	+	sem	justa	causa),	material,	admite	
tentativa,	instantâneo	e	unissubjetivo.	

	
	
	

1	 Art.	 7º	 São	 direitos	 do	 advogado:	 III	 -	 comunicar-se	 com	 seus	 clientes,	 pessoal	 e	
reservadamente,	mesmo	sem	procuração,	quando	estes	se	acharem	presos,	detidos	ou	recolhidos	
em	estabelecimentos	civis	ou	militares,	ainda	que	considerados	incomunicáveis;



	

15) Não	há	finalidade	específica	no	crime	de	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.	

	
	

RESPOSTA:	ERRADA	
Comentários:	
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.		
	
Considerações	gerais:	Constranger	é	o	ato	de	coagir	física	ou	moralmente,	
compelir,	dominar.	Ademais,	exige-se	a	violência	ou	a	grave	ameaça	para	
que	 haja	 a	 completude	 do	 núcleo	 do	 tipo.	 Assim,	 aquele	 que	 compele	
funcionário	ou	empregado	de	instituição	hospitalar	(pública	ou	privada)	a	
admitir	para	tratamento	alguém	que	já	veio	a	óbito,	com	o	intuito	de	alterar	
a	cena	do	crime	ou	até	mesmo	o	momento	em	que	ocorreu,	prejudicando,	
assim,	as	investigações.	
	
Exemplo:	 determinada	 equipe	 de	 Policiais	 Militares	 participa	 de	 uma	
operação	em	que	alguns	meliantes	vieram	a	óbito	ainda	no	local	do	crime.	
Assim,	ao	invés	de	deixar	o	corpo	intocado	na	cena	do	crime	para	que	seja	
feita	a	perícia	e	respeite-se	a	cadeia	de	custódia,	a	equipe	leva	o	falecido	
para	o	hospital,	sabendo	que	ele	já	está	morto,	buscando	assim	atrapalhar	
as	investigações.	
	
Crime	próprio,	pois	depende	de	uma	situação	fática	diferenciada	por	parte	
do	 sujeito	 ativo	 (agente	 público).	 Crime	 complexo,	 pois	 exige	 duas	
condutas	 para	 a	 formalização	 completa	 do	 núcleo	 do	 tipo,	 a	 saber,	 o	
constrangimento	 cumulada	 com	a	 violência	 ou	 grave	 ameaça.	 Por	 fim,	 é	
crime	 material,	 pois	 há	 uma	 relação	 entre	 a	 conduta	 e	 o	 resultado	
naturalístico	(constrangimento	mediante	violência	ou	grave	ameaça).	
Também	é	“eventualmente	permanente”	(em	regra	instantâneo,	mas	que	
pode	 se	 prolongar	 no	 tempo,	 caso	 o	 constrangimento	 perdure	 por	 um	
tempo	 excessivo.	 Também	 é	 unissubjetivo	 e	 plurissubsistente	 (admite	
tentativa),	pois	a	conduta	poderá	ser	fracionada	e,	quiçá,	impedida.	Por	fim,	
podemos	afirmar	que	é	comissivo,	pois	depende	de	uma	atitude	positiva	do	
agente.	
	



Quanto	 aos	 aspectos	 processuais,	 frise-se	 que	 é	 de	 médio	 potencial	
ofensivo	(pena	acima	de	2	anos).	Ademais:	
	
Não	é	possível	a	celebração	de	acordo	de	não	persecução	penal,	apesar	de	
se	 tratar	 de	 delito	 com	 pena	 mínima	 inferior	 a	 quatro	 anos,	 por	 ser	
cometido	necessariamente	com	violência	ou	grave	ameaça	a	pessoa.	Vale	
destacar	que	o	ANPP	não	se	aplica	a	“delitos	cometidos	por	militares	que	
afetem	 a	 hierarquia	 e	 a	 disciplina”	 (§12).	 Será	 possível	 a	 suspensão	
condicional	do	processo,	nos	termos	do	art.	89	da	Lei	n.º	9.099,	por	se	tratar	
de	crime	punido	com	pena	mínima	igual	ou	inferior	a	um	ano.	(PINHEIRO,	
2020,	p.	2179)	
	

	

16) Pratica	crime	de	abuso	de	autoridade	o	agente	que	solicita	a	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.	

	
	

RESPOSTA:	ERRADO	

Comentários:	
Atenção	 “solicitar”	 é	 diferente	 de	 “requisitar”,	 que	 tem	 cunho	 impositivo.	
Veja	 como	 diz	 o	 art.:	 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.	
	
Consigne-se	que	o	parágrafo	único	afirma	que	“Não	há	crime	quando	se	tratar	
de	sindicância	ou	investigação	preliminar	sumária,	devidamente	justificada”.	
Diz	o	óbvio,	ou	seja,	se	a	investigação	preliminar	sumária	está	devidamente	
justificada,	mesmo	 que	 posteriormente	 não	 se	 consiga	 atribuir	 a	 autoria	 a	
alguém,	não	há	que	se	falar	em	crime.	

	
17) É	 crime	 estender	 injustificadamente	 a	 investigação,	 procrastinando-a	 em	

prejuízo	do	investigado	ou	fiscalizado:	
	
	

RESPOSTA:	CORRETO	



Comentários:	
	
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.	Pratica	o	crime	de	demora	injustificada	de	investigação	o	agente	
público	que	estender	(prolongar,	elastecer,	espichar,	amplificar	o	tempo	de	
investigação	 ,	 com	 nítido	 caráter	 de	 procrastinação	 em	 prejuízo	 do	
investigado	ou	 fiscalizado.	Portanto,	 faz-se	mister	o	dolo,	 e	 o	delito	 tem	o	
especial	 fim	de	causar	prejuízo	ao	 investigado	ou	 fiscalizado	com	o	atraso	
injustificado.	Portanto,	deixe	claro	que	não	será	punido	o	agente	público	que,	
por	 acúmulo	 desproporcional	 de	 trabalho,	 muitas	 vezes	 com	 suas	 mesas	
abarrotadas	de	processos	com	vistas	para	que	sejam	tomadas	providências	
investigativas,	que	exigem	inúmeras	diligências	que	requer	tempo	de	análise.	
Por	isso,	é	necessário	muito	temperamento	para	a	averiguação	do	tipo	penal	
em	tela,	sob	pena	de	incorrer	em	flagrante	injustiça.	
	
Atenção	para	o	parágrafo	único,	no	sentido	de	que	também	praticará	o crime	
o	 agente	 público	 que,	 não	 possuindo	 prazo	 legal	 de	 conclusão	 do	
procedimento,	estende-o	de	forma	imotivada,	procrastinando	em	prejuízo	do	
investigado	ou	do	fiscalizado.	
	
Frise-se,	por	oportuno,	que	já	está	sendo	questionada	a	constitucionalidade	
do	 dispositivo	 em	 tela,	 com	 fulcro	 em	 diversos	 argumentos.	 Com	 efeito,	 a	
CONANP	ajuizou	ADI	em	09/10/2019,	e,	dentre	os	fundamentos,	alegou	que	
o	dispositivo	gera	insegurança	jurídica	aos	membros	do	Ministério	Público,	
interferindo	 na	 sua	 independência	 funcional.	 Algumas	 investigações,	
principalmente	 aqueles	 que	 buscam	 desmantelar	 organizações	 criminosas,	
são	complexas	e	exigem	um	prazo	que	foge	ao	normal,	e	nem	só	por	isso	pode	
se	 afirmar	 o	 agente	 público	 está	 estendendo	 injustificadamente	 a	
investigação.	
	
No	 meu	 entender,	 o	 crime	 é	 material,	 devendo-se	 demonstrar	 o	 efetivo	
prejuízo	 ao	 investigado	 decorrente	 da	 procrastinação	 (resultado	
naturalístico).	Ademais,	admite	tentativa,	pois	é	possível	fracionar	o	caminho	
do	crime.	



	

18) Incorre	 na	 pena	 do	 crime	 de	 exigir	 informação	 ou	 cumprimento	 de	
obrigação,	inclusive	o	dever	de	fazer	ou	de	não	fazer,	sem	expresso	amparo	
legal	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.	

	
RESPOSTA:	CORRETO	

Comentários:	
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.	
	
O	 verbo	 exigir	 tem	 o	 sentido	 de	 fazer	 impor,	 reclamar,	 reivindicar	 de	
alguém,	uma	determinada	informação	ou	cumprimento	de	obrigação	(dar),	
bem	 como	 fazer	 ou	 não	 fazer,	 sem	 o	 expresso	 amparo	 legal,	 em	 sentido	
amplo,	 podendo	 ser	 qualquer	 ato	 que	 tenha	 validade	 obrigacional	 no	
mundo	jurídico,	ou	seja,	não	é	somente	lei.	
	
Observe-se	que	aqui	não	ocorre	o	constrangimento	mediante	violência,	e	
sim	a	simples	exigência	de	algo	que	não	está	amparado	no	mundo	jurídico.		
	
O	parágrafo	único	 também	equipara	a	 conduta	daquele	que	 se	utiliza	de	
cargo	ou	função	pública	ou	invoca	a	condição	de	agente	público	(a	famosa	
carteirada)	para	se	eximir	de	obrigação	 legal	ou	para	obter	vantagem	ou	
privilégio	indevido.	
	
Quando	exime-se	de	obrigação	legal,	estamos	diante	de	uma	omissão	a	uma	
determinação	 legítima,	pelo	simples	 fato	de	o	agente	público,	por	ocupar	
cargo	ou	função	pública,	invocar	esta	qualidade	para	beneficiar-se.	

	

19) Aplicam-se	ao	processo	e	ao	julgamento	dos	delitos	de	abuso	de	autoridade,	
no	que	couber,	o	procedimento	instrutório	previsto	no	Código	de	Processo	
Civil.	Ademais,	não	se	aplica	o	Acordo	de	Não	Persecução	Penal	em	nenhum	
dos	delitos.	
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RESPOSTA:	ERRADO	

Comentários:	
	
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.	Antecipar	significa	adiantar,	apressar,	precipitar,	acelerar	ou	avançar.	
Assim,	praticará	o	núcleo	do	tipo	o	agente	público	que	for	responsável	pelas	
investigações	(ex:	promotor	de	justiça	ou	delegado	de	polícia)	e	que	divulga	
por	quaisquer	meios	de	 comunicações,	 inclusive	 rede	 social	 (ex.	 facebook,	
whatsapp),	a	atribuição	de	culpa	a	alguém.	Contudo,	delimitou-se	um	lapso	
temporal,	a	saber,	antes	de	concluídas	as	apurações	e	formalizada	a	acusação.	
	
Exemplo	 seria	 o	 promotor	 de	 justiça	 que,	 antes	 de	 denunciar,	 expõe	 o	
prefeito	municipal	nas	redes	sociais,	dizendo	que	tem	investigações	contra	
ele	e	que	tem	provas	concretas	de	atos	de	corrupção.	Resguarda-se,	assim,	a	
inviolabilidade	da	honra,da	presunção	e	inocência	e	da	privacidade.	
	
Quanto	à	classificação	básica,	podemos	afirma	que	é	crime	próprio,	simples,	
formal,	 bastando	 a	 prática	 do	 ato,	 que	 independerá	 do	 resultado	
naturalístico,	 instantâneo,	 pois	 a	 continuidade	 não	 se	 prolonga	 no	 tempo,	
unissubjetivo.	 No	 meu	 entender,	 é	 unisubsistente,	 pois	 o	 crime	 se	 revela	
mediante	um	único	ato	de	execução,	a	antecipação	da	atribuição	de	culpa.	
Por	fim,	é	delito	comissivo.	

 
 

	


