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As Diretorias

Sindicato dos Delegados de
Polícia do Estado da Bahia SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA

ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES
DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

ASSIPOCSINDICATO DOS
ESCRIVÃES DE POLÍCIA
DO ESTADO DA BAHIA

SINDICATO
DO ESTADO DA BAHIA

SINDICATO DOS
PERITOS CRIMINAIS
DO ESTADO DA BAHIA

Movimento Uni�c ado dos
Investigadores e Escrivães
da Polícia C ivil da Bahia

As Diretorias do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado da Bahia (ADPEB/ 

Sindicato), das entidades representativas dos investigadores e escrivães de polícia civil 

deste estado (SINDPOC, AEPEB, ASSIPOC e UNIPOL); dos peritos criminais (ASBAC), peritos 

médicos e odonto legais (SINDMOBA) e peritos técnicos (SINDPEP) disponibilizam a todos 

os seus �liados a presente cartilha, que traz uma síntese dos principais tópicos, orientações 

e dicas importantes sobre Abuso de Autoridade, em face da Lei n.o 13.869/2019, com o 

propósito de esclarecer e bem instruir aqueles que trabalharão durante o Carnaval de 

2020, tanto em Salvador como no interior do estado. A inobservância da Constituição 

Federal e da legislação em referência poderá resultar na aplicação de severas sanções a 

agentes públicos, sobremodo aos servidores policiais civis.
Esta publicação, portanto, deve ser entendida como um modal para desempenho e 

procedimentos ante as di�culdades funcionais enfrentadas pelos policiais civis – conhe-

cidas por todos –, estabelecendo a padronização de comportamentos sempre pautados na 

legalidade, a �m de que se evitem os improvisos que ferem os direitos e as garantias 

individuais, expressão de um anseio manifestado pelas categorias nas inúmeras discussões 

internas e assembleias sobre a PEC n.º 159/20 ou PEC da Previdência.
As atribuições dos servidores policiais civis, em suas unidades ou nas unidades tempo-

rárias do circuito carnavalesco, deverão estar balizadas, como sempre estiveram, e com o 

devido rigor, nos ditames legais, restringindo-se ao trabalho de Polícia Judiciária, que é de 

natureza, apenas, investigativa. Desse modo, resta completamente impossibilitada a 

realização de qualquer atividade de cunho preventivo/ostensivo, sob pena de usurpação 

de função.
Os nossos �liados devem destinar atenção especial à nova Lei de Abuso de Autoridade, 

haja vista a peculiaridade das festas populares e sua repercussão em nosso trabalho, que 

impende inúmeras situações de vulnerabilidade ao cidadão e aos pro�ssionais da Seguran-

ça Pública. 
As orientações ilustradas nesta cartilha são meramente exempli�cativas, dentre as 

diversas situações a que podem estar expostos os servidores da Segurança Pública que 

exercem suas funções durante os festejos populares.  
 Desejamos a todos os delegados de polícia, investigadores, escrivães, peritos crimi-

nais, peritos técnicos, peritos médicos e odonto legais da Bahia um bom trabalho no 

Carnaval de 2020.
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Histórico

Sujeito Ativo

Quem pode ser incriminado pela prática de abuso
de autoridade?  

servidores públicos e militares
ou pessoas a eles equiparadas; 
membros do Poder Legislativo;
membros do Poder Executivo;

membros do Poder Judiciário;
membros do Ministério Público;
membros dos tribunais ou
conselhos de contas.

o Como re�exo do pós-revolução de 1964, o Brasil editou a Lei n. 4.898/65 para 
tratar do abuso de autoridade como conduta penalmente censurável. A referida 
norma foi recentemente revogada com a promulgação da Lei n.º 13.869/2019, 
inserta entre as medidas do nominado “Pacote Anticrime” do governo federal. A 
norma agora vigente passou a de�nir novas circunstâncias, como elementares do 
crime de abuso de autoridade cometido 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.

As condutas descritas na novel legislação constituem crime de abuso de autori-
dade quando praticadas “pelo agente com a �nalidade especí�ca de prejudicar 
outrem ou bene�ciar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou 
satisfação pessoal” (§1º, art. 1º).

A Lei tem como objeto a proteção dos direitos e das garantias individuais, 
dirigidas, por conseguinte, aos prepostos do Estado, que devem submeter-se aos 
Princípios Constitucionais e da Administração Pública, destacando-se a legalidade 
e a dignidade da pessoa humana. 

Conforme o Art. 2º da Lei n.º 13.869/2019, todo agente público, servidor ou 
não, da administração direta, indireta ou fundacional de quaisquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e Territórios, compre-
endendo, mas não se limitando a:
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Conforme preleciona a norma, em seu parágrafo único, agente público é 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 dos poderes da 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios. 
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Tipos Penais

Situações que podem ser enquadradas na Lei de
Abuso de Autoridade  

Deixar de comunicar à autoridade judiciária prisão em
�agrante no prazo da lei.

A prisão de qualquer pessoa e o local onde isso ocorrer deverão ser comuni-
cados ao juiz competente, no prazo de 24 horas após a formalização da prisão.  

A comunicação deverá ser feita, também, ao Ministério Público e à Defensoria 
Pública, quando o detento não constituir advogado. O descumprimento de tal 
medida incorrerá em irregularidade administrativa.  

Art. 12

Dica: quando a autoridade policial responsável pela lavratura do auto 
de prisão em �agrante for diversa daquela a quem incumbirá a 
apresentação do custodiado ao juiz da audiência de custódia, deverá a 
primeira providenciar recibo de entrega do preso, onde fará constar data, 
hora, local e lista da documentação que instruiu o auto prisional, bem como 
identi�cação (nome e cadastro) do recebedor. O mesmo procedimento 
deverá ser adotado nos casos de cumprimento de mandado de prisão. 

Atenção: tal conduta se equipara ao agente que deixar de entregar a 
nota de culpa ao preso em �agrante no mesmo prazo legal (24 horas), 
deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde esta se encontra à sua família ou pessoa por ela indicada, assim como 
deixar de comunicar a execução de prisão temporária ou preventiva à 
autoridade judiciária. 
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Constranger o preso ou detento à prática de ato não
previsto em lei.

A condição de preso não afasta o respeito à sua dignidade e integridade, deven-
do este ser preservado por todos que fazem sua custódia ou condução, observan-
do-se, inclusive, as especi�cidades de cada indivíduo sob custódia, como adoles-
centes, idosos e pessoas com de�ciência, além da população LGBTQ+. 

– Constranger o preso ou detento com violência, grave ameaça ou redução de 
sua capacidade de resistência a:

I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exposto à curiosidade pública;

Art. 13

Dica: não permitir que presos ou detentos sob a sua custódia sejam 
fotografados ou �lmados para satisfazer à curiosidade pública e exploração 
midiática. 

II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em 
lei;

Aqui chamamos atenção para o uso de algemas fora das hipóteses legais. O 
emprego de algemas é permitido apenas em casos de resistência, de fundado 
receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, provocados pelo 
preso ou por terceiros, justi�cada a sua excepcionalidade por escrito, conforme 
previsão do Decreto Federal n.º 8.858/2016.

Dicas: 

a) todo uso de algemas deve ser devidamente justi�cado na ocorrência 
e/ou no procedimento lavrado;

b) não fazer a condução coletiva de pessoas com o uso de algemas por 
fatos delituosos distintos (sem conexão entre os fatos propriamente ditos), 
a �m de evitar exposição e constrangimento, a exemplo da famigerada 
“corda de caranguejo”.
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Dica: nunca constranger o preso ou detento a produzir prova contra si 
mesmo ou contra terceiro, a exemplo de:

(a) realizar diligência para consecução probatória contra à vontade do 
preso em participar;

(b) usar o bafômetro.

Interrogar pessoa que manifeste o direito de permanecer
em silêncio ou o desejo de ser acompanhado por defensor
e/ou advogado.

Art. 15
Parágrafo
Único

Se o preso exercer o seu direito de permanecer em silêncio durante o interroga-
tório, a autoridade policial deverá consignar em seu termo, interrompê-lo e dar 
prosseguimento ao auto de prisão em �agrante (APF).

Caso o preso manifeste o desejo de ser acompanhado em seu interrogatório por 
um advogado, cabe ao delegado de polícia interromper o termo, fazer constar a 
solicitação e reiniciar o feito. Na hipótese de o advogado não se fazer presente, a 
autoridade policial deve dar seguimento ao APF. A ausência do defensor obsta 
apenas a continuidade do interrogatório, mas não a conclusão do APF.   

Dica: o delegado de polícia deve informar à Defensoria Pública, por 
meio de telefone ou e-mail o�cial disponibilizado, caso não haja a indicação 
de defensor particular. No início do plantão, é importante observar se 
constam do material de trabalho do seu posto os números de telefones 
o�ciais da Defensoria Pública, do Ministério Púbico e do Plantão Judiciário.

Deixar de se identi�car no momento da prisão ou
identi�car-se falsamente. 

Con�gura abuso de autoridade não se identi�car ou identi�car-se falsamente 
ao preso por ocasião de sua captura, ou ainda quando deva fazê-lo durante sua 
detenção ou prisão. Também abusa da autoridade quem, como responsável por 
interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de 
identi�car-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. 

Art. 16
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III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro.
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Dica: o servidor policial, ao iniciar seu trabalho de Polícia Judiciária, 
deverá se identi�car ao preso, o que pode ser feito no momento do registro 
da ocorrência ou na lavratura do procedimento, considerando que há 
diligências policiais em que se operam com vestes comuns. 

Dentro da unidade policial também deve ser evitado o uso de 
indumentárias que di�cultem a sua identi�cação, salvo grupo de natureza 
tática, durante operações de alto risco. Exemplo: balaclava. 
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Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou no
mesmo espaço de con�namento. 

Presos de sexos diferentes devem permanecer separados, seja em cela, 
compartimento constritivo de viatura policial ou sala diminuta. 

Também abusa da autoridade quem mantém na mesma cela criança e/ou 
adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, 
observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 21

Dica: deve ser evitada qualquer possibilidade de contato físico entre 
pessoas recolhidas em celas diferentes, quando se tratar de ambientes 
contíguos e quase sempre sem separação física, como ocorre nas 
dependências das unidades temporárias do circuito do Carnaval; quanto 
aos adolescentes, caso não seja possível sua imediata apresentação ao 
Ministério Público, deverão aguardar em dependência separada da 
destinada aos maiores de idade.

a) é comum a apresentação de pessoas alcoolizadas e/ou desorientadas 
em unidades policiais, sob o argumento de perturbação da ordem pública; 
essas pessoas não devem ser recebidas no posto da Polícia Civil, mas sim  
encaminhadas aos postos de saúde pelo respectivo preposto/apresentante, 
evitando-se o seu encarceramento, nesses casos, ilegal, a pretexto de 
viabilizar a paz social, haja vista que a permanência de pessoas em 
delegacias, ainda que em áreas comuns, mesmo sem uso de algemas, 
caracteriza constrangimento ilegal (art. 13, II), o que con�gura abuso de 
autoridade, já que não há requisitos e justi�cativas para formalizar a prisão.

Atenção
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b) não receber pessoas conduzidas em estado de �agrante delito, nem 
vítimas, sem os devidos cuidados médicos, em caso de lesão corporal. 
Nessas circunstâncias, a expedição de guia deverá ser compulsória e 
colhido o recebido do lesionado, independentemente da sua vontade de se 
submeter ao exame médico legal; no caso de o conduzido negar-se a assinar 
o recebimento da guia, tal fato deverá constar da ocorrência, com 
testemunhas da recusa.

c) nas apresentações feitas nas unidades policiais do circuito do 
Carnaval, por qualquer representante das forças de segurança, que não se 
vislumbre a prática de crime ou ato infracional, não deverá o servidor 
policial lavrar, sequer, a ocorrência da condução, uma vez que não havendo 
conduta ilícita a permanência do apresentado no posto con�gurará 
constrangimento ilegal (art. 13, II).
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Ação Penal

Nos crimes de abuso de autoridade, a ação penal pública será incondicionada, 
ou seja, a atuação do Ministério Público independerá da vontade da vítima ou de 
terceiros. 

Considerações Finais

É importante lembrar que o desempenho �rme e seguro da atividade da Polícia 
Judiciária, a todo tempo, deve ser pautado na legalidade, considerando-se, inclusi-
ve, que a logística dos festejos do Carnaval difere daquela aplicada no dia a dia das 
unidades policiais. DESSE MODO, DEVEMOS ESTAR MAIS ATENTOS AOS LIMITES E 
À QUALIDADE DA NOSSA ATUAÇÃO, POSTULANDO O RECONHECIMENTO DE UMA 
POSTURA FUNCIONAL ILIBADA E EM DEFESA DA CIDADANIA. 

Bom trabalho!
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TELEFONES ÚTEIS

Ministério Público

Plantão Integrado

Centro Int. de Atend. ao Adolescente                                   

Central de Flagrantes

(71) 3321-1979

(71) 3321-1949                                   

(71) 3116-4699

(71) 3406-1656

(71) 3116-0511
(71) 99913-9108

Tribunal de Justiça
Audiência de Custódia

(71) 3118-6665

CICOC

CIDATA

(71) 3115-8791

Defensoria Pública



(71) 3498-2115 / www.asbacsindicato.com.br
asbacsindicato@gmail.com
Av. Centenário, s/n – ICAP – V. dos Barris - Salvador (BA)

SINDICATO DOS
PERITOS CRIMINAIS
DO ESTADO DA BAHIA

(71) 3161-9179 / sindmolba@gmail.com
Av. Centenário, s/n - Departamento de Polícia Técnica
2º andar - Salvador (BA)

(75) 99994-0294 
sindpep@gmail.com
Rua Amargosa, 1075 - Pernambués - Salvador (BA)

ORIENTAÇÕES SOBRE A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

(71) 3329-2684 / www.adpeb.com.br
comunicacao@adpeb.com.br
Rua Direita da Piedade, 11, Centro - Salvador (BA)

(71) 3016-4541 / www.sindpoc.org.br
contato@sindpoc.org.br
Ladeira dos Barris, 80 - Barris - Salvador (BA)

(71) 3021-0525
Av. José Joaquim Seabra, 1188
Baixa dos Sapateiros - Salvador (BA)

pcbahia2016@gmail.com
Rua do Açouguinho, 08
Pelourinho - Salvador (BA)

(71) 3329-6802 /www.aepebsindicato.com.br
aepeb.aepeb@hotmail.com
Pç. da Piedade, 01 – Dois de Julho - Salvador (BA)
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