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INTRODUÇÃO E DESMISTIFICAÇÃO DA LEI 13869/2019 

. Inicialmente, registra-se que a ADEPOL DO BRASIL e a 

FENDEPOL trabalharam destacadamente nas articulações políticas com as 

lideranças partidárias a tramitação do então Projeto de Lei nº 7596/2017 e 

no processo de votação da derrubada/manutenção dos vetos da presidência 

da República. 

A lei nº 13.869/2019, que revogou inteiramente a Lei 4898/65, 

encontra-se em vacatio legis, devendo entrar em vigor na data de 03 de 

janeiro de 2020, conforme definido em seu artigo. 45. 

Ao contrário de muitas críticas alicerçadas em manifestações 

corporativas de certos setores corporativos e em várias mídias sociais, não 

há uma realidade de terrorismo jurídico-institucional a se consumar com a 

nova legislação, até porque a anterior Lei 4898/65, constantemente 

direcionada aos servidores policiais em suas atividades e com tipos penais 

extremamente elásticos e abertos (principalmente no bojo do art. 3º e 

respectivas alíneas) , sequer fora objeto de críticas pelos mesmos setores 

corporativistas agora expressamente configurados como potenciais sujeitos 

ativos dos crimes delineados nesta legislação. 

Já no escopo do art.2º,  a Lei 13869/2019 institui que serão sujeitos 

ativos das infrações penais previstas nesta respectiva lei: 

“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: 



 
 

I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas; 

II - membros do Poder Legislativo; 

III - membros do Poder Executivo; 

IV - membros do Poder Judiciário; 

V - membros do Ministério Público; 

VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas. 

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, integrantes da magistratura e do Ministério Público, 

recorrentemente interpretados por setores doutrinários enviesados como 

“agentes políticos" não abrangidos pela outrora Lei 4898/65, são 

considerados como responsáveis criminalmente pelas condutas típicas ali 

previstas como qualquer outro servidor público.  

Conforme bem explicitado pelo jurista Guilherme Nucci
2
, a nova lei 

de abuso de autoridade traz seguranças jurídicas, dentre as quais exporemos 

didaticamente: 

1) Trata-se de uma lei tecnicamente superior à lei 4.898/65, sem 

qualquer vício de inconstitucionalidade e que isonomicamente confere a 

todos que exercem uma competência legalmente investida em função 

pública o exercício responsável no cargo, sem caprichos ou invocações de 

prerrogativas para satisfação de interesses pontuais.  

2)  A anterior Lei 4898/65, editada na época da ditadura militar, 

carecia de reforma integral, adaptando-se aos tempos atuais, como bem 

informa Nucci
3
. Algo que os críticos da nova Lei de Abuso de Autoridade 
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nada disseram é a constatação real segundo o qual é os tipos penais da lei 

4.898/65 eram muito mais abertos A leitura do tão invocado art. 3º, “a”, da 

lei anterior, não deixa dúvidas: “constitui abuso de autoridade qualquer 

atentado à liberdade locomoção”. Dessa forma, seria perfeitamente 

amoldável a esse tipo penal toda e qualquer prisão preventiva decretada 

“sem justa causa” ou até mesmo uma condução coercitiva “fora das 

hipóteses legais”. A conduta do agente público, principalmente policiais, 

era constantemente sujeita a interpretações tópicas direcionadas a colocar 

em dúvidas a legitimidade das ações policiais e, pior, instrumentalizar as 

corregedorias através de representações direcionadas a obliterar 

investigações e o exercício da força policial. Porém, como a quase 

totalidade dos crimes da convenientemente esquecida Lei 4898/65 era 

imputada a policiais, nada se questionava ou criticava. A atual lei traz mais 

equilíbrio, clareza e taxatividade.  

2º) Em que que pese lacunas na Lei 13.869/2019 e algumas falhas 

de juridicidade na redação de alguns dispositivos nela contemplados,  

conforme bem expõe Guilherme Nucci, “as falhas da lei anterior são muito 

deixou claríssimo que um abuso de autoridade somente ocorre quando 

manifestamente excessiva foi a atitude do agente público. É forte a 

indicação. Manifesto é algo notório, patente, inegável. Nada disso envolvia 

a lei 4.898/65. Em direito, convenhamos, o que pode ser tachado de 

manifesto? Quase nada. Portanto, a aplicação da nova lei de abuso de 

autoridade é quase nula”
4
. Concluindo: a nova Lei de Abuso de Autoridade 

trouxe alguns tipos penais abertos, porém, comparando com a norma 

antecessora (Lei nº 4.898/65), possui superior taxatividade. 

                                                           
4
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3º) A lei 13869/2019 prevê a obrigatoriedade de se comprovar na 

conduta do agente não apenas o dolo, mas o elemento subjetivo específico , 

a especial finalidade de agir, circunstâncias extremamente difíceis de se 

corroborar. O legislador teve a cautela de se exigir “que todos os tipos 

penais configuradores de crime de abuso de autoridade exigem, além do 

dolo, a especial finalidade de „prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo 

ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal‟. Dessa 

forma, inúmeras variações finalísticas seriam necessárias além do simples 

dolo para haver o enquadramento legal nos delitos previstos na Lei 

13869/2019, dentre as quais citamos como exemplos hipotéticos: o agente 

público prender uma pessoa apenas para prejudicá-la e para se beneficiar; 

prender alguém exclusivamente por capricho (vontade arbitrária ou 

birrenta) ou unicamente para satisfação pessoal, casos em si raros no 

universo dos operadores do Sistema de Justiça Criminal. Ademais, “é 

preciso lembrar que, na lei 4.898/65, coube à doutrina e à jurisprudência 

exigir, para configurar abuso de autoridade, a finalidade específica de se 

exceder para prejudicar outrem ou satisfazer a si mesmo.” Conclui-se que, 

para cometimento dos crimes previstos na Lei 13869/2019,  “o agente 

público está amparado pelo escudo do elemento subjetivo específico, que é 

muito difícil de explorar e provar”. 

4º) A Nova Lei de Abuso de Autoridade destaca expressamente que 

não pratica se crime no âmbito de incidência de sua aplicação a autoridade 

que executa sua atribuição de modo estritamente baseado em sua 

interpretação, ainda que divergente.  O artigo xxxxx afirma que a 

“divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não 

configura abuso de autoridade”. Noutros termos, dois delegados de polícia 

podem ponderar as mesmas circunstâncias com análises diversas, não 

havendo incidência criminal, sendo até sugerido que qualquer homologação 



 
 

de prisão em flagrante demande despacho fundamentado claro, sucinto e 

circunstanciado.  Tentativas de instâncias de controle externo e interno de 

se criminalizar Delegado de Polícia com base em “interpretação 

divergente” perderão substrato, podendo configurar inclusive crime de 

acordo com a nova lei instaurar procedimento em tais casos, já que não 

haverá justa causa subjacente. Novamente, como bem explica Nucci em 

exemplos didáticos, “não há abuso de autoridade por parte de quem 

prendeu e, portanto, também não se fala em prevaricação por quem soltou. 

Noutra ilustração, um promotor pode denunciar, ao avaliar que o fato é 

típico, enquanto outro, em caso similar, pedir o arquivamento, acreditando 

ser fato atípico. Finalmente, como terceiro exemplo, um delegado pode 

avaliar a prova e entender cabível a prisão em flagrante; outro colega seu, 

de maneira divergente, avaliando de modo diverso a prova, entender 

incabível. Não há abuso de autoridade, nem outro ilícito para a posição 

diferente”
5
; 

5º) quanto às penas aplicáveis, muitos tipos penais são configurados 

como crimes de menor potencial ofensivo, em razão do preceito 

sancionatório não ser de suspensão condicional do processo e mesmo ao 

acordo de não persecução penal antes do oferecimento da denúncia, desde 

que praticados neste último caso sem violência ou grave ameaça. Aduz-se 

que “não há um único delito que significa pena de prisão como primeira 

hipótese”, sendo aplicáveis  “penas restritivas de direitos (mesmo quando 

não couber transação ou sursis processual)”. Escapa dessa regra o artigo 41 

- aglutinador da Lei de Interceptação Telefônica – que incluiu reclusão e 

pena base mínima acima de 01 ano.  

                                                           
5
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7º) Diferentemente do que prevê o artigo 92 , I, do Código Penal, 

no qual a perda do cargo, mandato ou função pública é definitiva nos casos 

de crimes praticados com violação de dever inerente ao seu exercício, na 

Lei 13869/2019 o sentenciado por abuso de autoridade pode tornar-se 

inabilitado para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo 

período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, além de perder o cargo, mandato ou 

função pública. De modo mais benigno, a lei 13869/2019 prevê a 

recuperação do direito de se tornar, outra vez, autoridade. No âmbito do 

Código Penal, a perda do cargo, mandato ou função é definitiva.” Inclusive, 

deve-se destacar que nos efeitos da condenação, o documento atribuiu valor 

mínimo para reparação dos danos, mas condicionou a requerimento do 

ofendido. Ademais, só permitiu imposição de inabilitação e perda de cargo, 

mandato e função pública quando tiver reincidência específica e contanto 

que motivada/fundamentada - efeito não automático replicado da Lei nº 

4.898/65.    

8º) A Lei 13869/2019, reproduziu entendimento jurisprudencial 

sólido referente à independência entre as esferas administrativa, civil e 

criminal, bem como o transbordamento e a indiscutibilidade da decisão do 

juízo penal acerca da existência do fato ou da sua autoria. 

 

2. ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES DE INTERPRETAÇÃO E 

MEDIDAS QUANTO AOS CRIMES EM ESPÉCIE 

 

Crimes em espécie mais relevantes para a carreira de Delegado de 

Polícia e policiais civis e federais: 

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. 

A doutrina dissente quanto ao sujeito ativo. Uma corrente aponta 

exclusivamente para a autoridade judicial por conta da literalidade do verbo 

nuclear, outra defende que a conduta decretar tem conotação de mera 

determinação ou ordem, desprendida de formalismo, podendo recair sobre 

agente diverso, como o Delegado de Polícia. Esta última predomina, pois 

se o legislador quisesse incriminar apenas o magistrado teria especificado 

como o fez no parágrafo único. No mais, o tipo se mostra extremamente 

abrangente acolhendo qualquer forma de privação de liberdade, penal ou 

não, isto é prisão em flagrante, temporária, preventiva, condenatória, civil, 

disciplinar militar, medida de segurança, busca e apreensão pessoal de 

adolescente infrator – internação ou semiliberdade. 

 

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. 

 

Traz vedação incriminadora a quem decreta a condução coercitiva de 

testemunha ou investigado quando manifestamente descabida ou sem 

prévia intimação de comparecimento. Sobre o tema, o plenário do Supremo 

Tribunal Federal, julgando as ADPFs nº 395 e nº 444, se posicionou 

proibindo a adoção do método no caso de investigado ou réu com o fim de 

submetê-lo a interrogatório, considerando a fração do artigo 260 do CPP 

(para interrogatório) não recepcionada pela CRFB88, argumentando 

consubstanciar forma de restrição à liberdade ambulatorial não consagrada 

e violadora do princípio da presunção de não culpabilidade. Com efeito, 

indeterminável a condução coercitiva de réu ou investigado para 



 
 

interrogatório, independentemente se precedida de intimação para 

apresentação voluntária. Indaga-se: por que, então, se criou o tipo penal e 

quando ele incidirá? Antes disso, uma observação, o dispositivo é 

redundante na parte final, posto que a expressão “manifestamente 

descabida” abriga a posterior, numa relação de continência. Volvendo ao 

ponto central, a regra é direcionada à testemunha e ao investigado 

(compreendendo suspeito e réu, tal como interpretou o STJ na análise 

acerca da Lei nº 12.850/13). Logo, todo cuidado é pouco! Mas se já não 

pode para investigado, qual a razão? Explica-se: inadmissível tão só para o 

interrogatório, entretanto permitida a condução coercitiva do investigado 

com o objetivo de identificá-lo ou submetê-lo ao reconhecimento pessoal 

(atos nos quais não se exige comportamento ativo e preservam o postulado 

da não auto-incriminação). Resumindo: a condução coercitiva é medida de 

coação pessoal prevista no nosso ordenamento, prova disso que se tornou 

objeto deste tipo. No âmbito policial, tem utilidade e é manejada contra a 

vítima (discutível), testemunha e investigado (exceto para interrogatório). 

Em relação ao ofendido a inobservância de formalidades não repercutirá na 

formação do ilícito. No tocante ao restante, exige prévia intimação e 

atenção a eventuais justificativas de escusa, sob pena de configurar o crime. 

Na prática, se expedida intimação ao investigado para interrogatório e ele 

não comparece, como é incabível a condução coercitiva, conclua-se o 

procedimento sem o respectivo e informe ao juízo sobre o impedimento. 

Questão controversa, por fim, se põe na possibilidade de Delegado de 

Polícia emitir tal ordem. A despeito da maioria doutrinaria entender pela 

inconstitucionalidade, há um precedente de relatoria do Min. Ricardo 

Lewandowski (STF, HC 107.644/SP, J. 06/09/11) conferindo legitimidade 

às Polícias Judiciárias, havendo, outrossim, permissivo legal para o 

Ministério Público e a CPI. 



 
 

Em relação ao artigo 12 não causa dificuldade interpretativa, pois 

está  conectada umbilicalmente ao artigo 306 do CPP. Só atrairá o 

respectivo crime aquele que deixar de proceder à comunicação do auto de 

prisão em flagrante delito injustificadamente no prazo legal (24h). Convém 

lembrar a indispensabilidade, válido para todos os delitos da lei 

13869/2019, do provado elemento subjetivo específico (interesse pessoal, 

mero capricho, prejudicar outrem, beneficiar terceiro ou a si próprio). Tem 

figura equiparada no artigo 4º, alínea “c”, da Lei nº 4.898/65. Como 

ressaltou-se, fazendo um cotejo com o vindouro, confere maior proteção, 

em virtude da menor abertura e exigência do dolo específico. Observe-se as 

analogias entre os tipos penais da atual e anterior Lei de Abuso de 

Autoridade: 

Lei nº 4.898/65 

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 

... 

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou 

detenção de qualquer pessoa; 

        

Lei nº 13.869/19 

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 culpa, 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 o alvará de soltura imediatamente após 

recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou 

legal. 

 

Na figura deriva do inciso I do art. 12, atenção para a elementar 

“imediatamente”. Exceto no inciso II, os demais se orientarão pelo prazo de 

24h (vinte e quatro horas), ainda que não esteja expresso. A exegese, 

contudo, não vale para o inciso II, o qual demanda celeridade incompatível 

com a extensão temporal fixada. O inciso III, é uma regra de práxis vigente 

na sistemática de lavratura do Auto de Prisão em Flagrante conforme 

estipulado no artigo 304 do Código de Processo penal.  

 

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. 

 

Esse crime vem, na linha de reclames internacionais, coibir o 

escárnio e, às vezes, exposição gratuita, como se representasse triunfo ao 

agente, daquele privado de sua liberdade. Vale mencionar que algumas 

instituições policiais possuem normatização interna repreendendo esses 



 
 

excessos. Nessa mesma toada, no Estado do Espírito Santo, o Ministério 

Público expediu notificação recomendatória. Não bastante, o legislador 

assentiu pela intervenção do direito penal a fim de frear o mau hábito 

(lamentavelmente cada vez mais comum no uso indevido de redes sociais 

particulares). O inciso III do art. 13 não se confunde com o art. 1º, inciso I, 

alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (denominada tortura-prova), pela 

indispensabilidade do sofrimento físico ou mental peculiar a este. Em se 

tratando de adolescente infrator continua a subsunção ao crime do art. 232 

do ECRIAD (vide também o art. 247 do ECRIAD).   

 

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. 

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. 

  

Está intimamente vinculado ao artigo 207 do CPP. Diz respeito à 

imposição perante determinadas pessoas (médico, padre, congressista, 

psicólogo, advogado, jornalista) que, por lei, se opõem ao ato. 

O parágrafo único reforça direito constitucional estampado no artigo 

5º, inciso LXIII, da CF “o preso será informado de seus direitos, entre os 

quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família 

e de advogado”. Ele determina uma abstenção ao interrogante, no exato 

instante em que a pessoa externa inequívoca vontade de, agora em diante, 



 
 

se calar ou ter assistência jurídica. Aplica-se tanto na etapa pré-processual 

quanto na persecutória in judicio. 

 

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. 

    

O dispositivo não encerra complexidade. Constitui uma modalidade 

especial de falsa identidade. Dialoga com o artigo 5º, inciso LXIV, da CF 

“o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por 

seu interrogatório policial”. 

 

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. 

 

O texto inova obstando, durante o repouso noturno, a realização do 

interrogatório de preso decorrente do cumprimento de ordem judicial 

privativa de liberdade, independentemente da natureza, salvo se ele estiver 

assistido e concordar. Quanto ao preso em flagrante nada muda, sendo 

permitido e incentivado, desde que vigilante às modificações atuais. Aqui, 

mostra-se relevante interpretar a expressão “repouso noturno”. A doutrina 

se divide, pois há adeptos da utilizada para o furto majorado; outros ao uso 



 
 

do lapso do artigo 212 do CPC “Os atos processuais serão realizados em 

dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas” e, por último, os adotantes do 

limite fixado na própria norma e que sacramenta o critério físico-

astronômico já consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

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. 

 

Frisou-se, no início, o pretenso estudo dos dispositivos que 

porventura alcançam policiais para fins desta cartilha de orientação técnica. 

Destarte, desprezou-se o parágrafo único. A figura básica faz alusão ao 

exercício de um direito do preso entabulado na LEP (art. 41, inciso XIV) de 

provocar o judiciário.  

 

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. 

   



 
 

O legislador optou por endurecer o tratamento com aquele 

descumpridor de mais um direito do preso. Anteriormente, a inobservância 

só implicava em nódoa provocadora de ilegalidade. Entretanto, não é 

ilimitado o exercício de tal direito nem a prerrogativa do advogado nesta 

entrevista. Portanto recomendamos a adoção das seguintes medidas para o 

cumprimento deste dispositivo sem embaraços: 

- previamente orientar ao advogado as condições da entrevista 

quanto a tempo e duração (10 minutos cremos ser suficiente e equilibrado); 

- a entrevista é para discutirem-se estratégias de defesa. Portanto, não 

abrange liberalidades maiores, devendo o Delegado de Polícia ou o policial 

responsável pela cautela proibir entrega de objetos, dinheiro ou 

documentos, ressalvados aqueles imprescindíveis para o exercício da 

defesa técnica, como assinatura de procuração; 

- a entrevista não é isolada ou impeditiva de ser acompanhada em 

distância segura pelo agente policial responsável. E até recomendável, 

como meio de se garantir a segurança do preso e do próprio advogado. 

 

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). 

  

Um alerta! Sabe-se que muitas delegacias carecem de ambiente 

propício de maneira a coexistir, mesmo num exíguo espaço temporal, 



 
 

homens, mulheres e adolescentes segregados. Inobstante a exigência do 

dolo específico para perfazimento do delito, ao qual incansavelmente foi 

referenciado, o dispositivo aumenta demasiadamente a preocupação do 

servidor responsável por manter tal custódia. Logo, surge, em caráter 

emergencial, a necessidade de atuação da administração (Estado) a fim de 

sanar tal deficiência estrutural presente (demanda vetusta dos policiais 

civis). Quem não se lembra da Juíza de Direito do TJPA punida por ignorar 

a apreensão de uma adolescente entre homens, desencadeando eventos 

gravíssimos (violências físicas e sexuais). Todavia, este caso, dado o 

resultado, se amoldou à tortura. No concernente ao ECRIAD, esta 

proibição já constava do artigo 175, §2º, in fine. 

Caso a unidade policial não possua local seguro para acautelar o 

menor infrator de forma segura e distante dos demais presos, recomenda-se 

oficiar o superior hierárquico imediato, Juízo competente e Ministério 

Público comunicando-se tal circunstância, recusando-se, se for o caso, a 

acautelar o menor infrator. Não haverá qualquer justa causa para ações 

punitivas da Corregedoria de Polícia em tais casos, justamente pela 

configuração do dispositivo incriminador e pela fundamentação expressa 

do Delegado de Polícia. Lembremos que é crime instaurar procedimento 

apuratório sem justa causa, com base na nova Lei de Abuso de Autoridade. 

 

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). 

§ 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. 

 

A proteção tem assento constitucional e o desrespeito configura 

crime do artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº 4.898/65. O destaque reside no 

inciso III que cria baliza para execução do MBA superando posições 

doutrinárias definidoras do hiato 06h às 20h ou do critério fenomenológico-

climático ou físico-astronômico da aurora ao crepúsculo. O parâmetro tenta 

se harmonizar com o termo “dia” inserto no artigo 5º, inciso XI, da Carta 

Magna (regra da inviolabilidade domiciliar). Cumpre, oportunamente, 

consignar que o STF nas exceções de garantias fundamentais adota 

interpretação restritiva. Todavia, durante continuidade da medida, iniciada 

neste intervalo, admite aplicação analógica do art. 212, §1º, do CPC “Serão 

concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o 

adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano”, em função da 

predominância do princípio da eficiência da persecução penal. 

 

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. 

 

Constitui este crime, na prática,  modalidade especial de fraude 

processual (art. 347 do CP) ampliada. 

 

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. 

 

Essencial para reprimir com mais rigor lamentáveis episódios em que 

agentes da lei coagiam trabalhadores da rede de saúde na tentativa de 

encobrir irregularidade, comprometendo investigação futura. Corporifica, 

igualmente, modalidade especial de fraude processual. 

 

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. 

 

Verifique-se que tanto quem colhe a prova maculada pela ilicitude 

como quem faz uso dela será responsabilizado. O vocábulo prova engloba 



 
 

elemento de informação. Malgrado a construção, o crime se referiu apenas 

às ilícitas (produzidas com lesão às normas materiais legais ou 

constitucionais), não mencionando as ilegítimas (angariadas com violação 

às regras processuais) – duas faces do gênero ilegais. Sendo assim, não 

deve alcançá-las sob pena de analogia in malam partem. 

 

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. 

 

Objetiva compatibilizar o dever de apuração com a tutela de direitos 

fundamentais, evitando açodamento e investigação vazia. Estimula o 

manuseio de avaliação preliminar. Por isso, na esfera penal, reacende a 

importância da instauração da “VPI”. Isso breca a atuação de órgão 

correcional nas infrações funcionais, da Polícia Judiciária e, mais ainda, do 

Ministério Público no campo criminal, os quais precisam se conscientizar 

do ocasionamento de constrangimento e da responsabilidade no 

desempenho do mister, principalmente quando se deflagra procedimento 

criminal a partir de fatos não alicerçados em um substrato básico indícios 

de tipicidade, antijuricidade e culpabilidade.  Logicamente, dispondo-se o 

Delegado de Polícia de conjunto indiciário (juízo de possibilidade) não 

hesitará na instauração ou requisição, a qual deverá fundamentar em sua 

portaria de forma cristalina a existência de provas indiciárias.  

 



 
 

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. 

  

Preenche-se lacuna deixada pela Lei nº 9.296/96 que não enumerava 

esse comportamento.  

 

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. 

 

  Representa uma variável da falsidade ideológica. Convém ilustrar: 

Tribunal de Contas requisita informação sobre procedimento licitatório 

auditado de Secretário de Estado; Tribunal de Justiça requisita, em sede de 

HC, informação a Juiz de Direito, autoridade coatora; Ministério Público 

insta servidora municipal a provar freqüência de trabalho dos seus 

subordinados; etc. Nos casos de prestação de informações falsas 

dolosamente e com o fim específico de prejudicar interesse de investigado, 

haverá a incidência do tipo penal em comento. 

 

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. 

 

Compreende a inauguração de procedimento ou o seu 

prosseguimento. É extremamente criticado por introduzir uma expressão 



 
 

imprecisa - justa causa. Esta elementar, consoante melhor entendimento, 

corresponde ao mínimo suporte fático (indicativo de materialidade e 

autoria). Na parte final, conflita aparentemente com a figura do art. 339 do 

CP (denunciação caluniosa, pena de 02 a 08 anos de reclusão). Em relação 

ao agente público, devido o critério da especialidade, prevalecerá o jovem 

crime, caracterizando novatio legis in mellius. 

 

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. 

 

As duas palavras chaves são injustificadamente e imotivada, 

respectivamente do caput e parágrafo único. Almeja-se punir o profissional 

que, nestas condições, prolonga procedimento contrariando sua duração 

razoável e causando dano, seja de ordem material ou moral, ao sujeito 

investigado/fiscalizado. Recomenda-se, pois, sempre fundamentar a dilação 

de prazo para conclusão de um inquérito policial ou medida cautelar em 

curso, práxis já vigente no meio da Polícia Civil e Federal. 

 

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. 



 
 

  

Criminaliza especificamente o descumprimento do disciplinado na 

Súmula Vinculante nº 14 e no art. 7º do Estatuto da OAB. Replica a 

sistemática já vigente na Lei 13245/2015. 

 

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 parágrafo único se sobressai, porquanto transforma em delito a 

famigerada, imoral e vexaminosa “carteirada”. Acaba por prevalecer, com 

base no princípio da especialidade, para casos específicos  que outrora 

eram enquadrados nos delitos de concussão (artigo 316 do CP) e corrupção 

passiva (art. 317 do CP). 

 

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 

   

Não se tolhe a divulgação de informação, mas a prática leviana e 

precipitada de indicar culpado enquanto se aquilata as circunstâncias do 

caso concreto, sem desfecho seguro, ou seja, veta divulgação de uma 

“condenação sumária”. Impõe-se o desvelo a qualquer autoridade 

condutora de investigação, devendo ser evitado uso de Facebook ou 



 
 

Instagram para divulgação de ações policiais que imputem 

responsabilidade criminal. 

 

Art. 43.  A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 7º-B: 

‘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.’” 

    

São as seguintes: 

II – 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; (Redação dada pela Lei nº 

11.767, de 2008) 

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; 

IV - 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; 

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em 

sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas 

pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar;         (Vide ADIN 1.127-8) 

§ 6o  Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por 

parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da 

inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada, 

expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser 

cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada 

a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do 

advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que 

contenham informações sobre clientes.             (Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008) 

 



 
 

Recomenda-se, nas hipóteses dos incisos II (inviolabilidade do 

escritório ou local de trabalho desde que relacionados ao exercício da 

advocacia) e 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) a adoção das seguintes medidas: 

- no caso de cumprimento de diligência flagrancial ou MBA em 

escritórios de advocacia, seguir a práxis atual, comunicando e chamando 

representante da Comissão de Ética da OAB para acompanhamento; 

- no caso de comunicação reservada e pessoal de advogado/cliente, 

cumprir as orientações dispostas no artigo 20 da Lei 13869/2019 neste 

documento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Na certeza de nosso propósito de contribuir para a segurança jurídica do 

exercício da carreira de Delegado de Polícia, encaminhamos este singelo estudo técnico 

com recomendações a quem clamamos pela adoção de seus fundamentos. 

 

                         Brasília, 29 de dezembro de 2019 

 

 


