
 

A partir da análise do PL 7596/17, é possível identificar diversos elementos que podem, mesmo 
sem intenção, inviabilizar tanto a atividade jurisdicional, do MP e da polícia, quanto as 
investigações que lhe precedem.  
 
Apresenta-se a posição para os principais artigos do PL objeto de oposição, ou restrição: 
 
Justificativa: 
 
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 parte principal. 
§ 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. 
Os parágrafos desse artigo apenas repetem o que já é norma geral no artigo 29 do Código de 
Processo Penal. 
 
  
Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as 
hipóteses legais: 
 
Justificativa:  
 
O artigo em questão elimina a discricionariedade do magistrado na exegese normativa. A 
limitação ao exercício da função jurisdicional é acentuada em razão de o dispositivo não trazer 
balizas para o que se poderá considerar “desconformidade com as hipóteses legais”. 
 
Note-se que a evolução do direito, dos costumes e, portanto, a mudança do chamado standard 
jurídico cria, ainda, uma zona cinzenta pela qual o magistrado deve caminhar para viabilizar a 
compatibilidade entre a norma e a sociedade. Em última instância, o dispositivo depõe contra a 
própria dinâmica e evolução do direito pela via jurisprudencial. 
 
 
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: 
 
Justificativa: 



 

 
O dispositivo em questão é marcado por uma forte carga subjetiva que é capaz de prejudicar o 
exercício da atividade policial. Esse é o caso, por exemplo, do recurso à expressão “redução de 
sua capacidade de resistência”. 
 
Ademais, o inciso III é bastante impreciso, ao tratar do uso da força para “produzir prova contra 
si mesmo ou contra terceiro”. Levado ao extremo, esse dispositivo pode afastar a obrigação 
legal de o preso a fornecer impressões digitais. 
 
Por esses motivos, sugere-se a seguinte redação: 
 
“Art. 13. Constranger ilegalmente o preso ou o detento, mediante violência ou grave ameaça 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.” 
 
Art. 16.Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso quando de sua captura ou 
quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão: 
....................................................................................................... 
 
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 em questão deve, igualmente, ser rejeitado. Isso ocorre porque, se aprovada, a 
obrigatoriedade de identificação nominal do policial pode, não rara vez, colocar em risco a 
segurança do policial e da sua família, sobretudo nas grandes operações contra a criminalidade 
organizada. 
 
O registro da identidade do policial responsável pelo ato sempre estará disponível para a 
direção da instituição e, no caso de haver a prática de ato ilícito e, portanto, justificativa, a 
obtenção de sua identidade será viabilizada para os fins de responsabilização do agente. 
 
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: 
A necessidade, ou não, do uso de algemas depende da avaliação policial no momento da 
operação e leva em consideração, entre outros, questões ambientais, força física, existência de 
reforço policial, probabilidade de ataque. Ao ignorar as nuanças de cada caso, o dispositivo em 
questão coloca em risco não apenas a capacidade de levar a cabo o aprisionamento, a 



 

integridade física do policial e, o mais relevante, a segurança pública. Por esse motivo, deve 
ser suprimido. 
 
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 dispositivo em questão trata de criminalizar condutas que afetem o direito de defesa na sua 
expressão técnica, isto é, a conversa com o advogado. Apesar da louvável iniciativa, é 
importante restringir o alcance do tipo penal para evitar a investigação e intervenções em casos 
nos quais o advogado integra a organização criminosa, é partícipe de uma conduta delituosa 
pontual ou serve de intermediador de ordens de presos para o mundo exterior. 
 
Sugere-se, portanto, a alteração da redação para: 
 
Art. 20 Impedir, sem justa causa, autorização legal ou judicial, a entrevista pessoal e reservada 
do preso com seu advogado: 
  
 
·         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 quem, na forma prevista no caput: 
 
·          I – coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a 
imóvel ou suas dependências; 
 
·         II – executa mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, 
mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional, ou de 
qualquer modo extrapolando os limites da autorização judicial, para expor o investigado a 
situação de vexame; 
 
·         III – cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h00 (vinte e uma 
horas) ou antes das 5h00 (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 
 
  
 
O dispositivo criminaliza a atuação fora dos limites do mandado judicial ou demais hipóteses 
previstas em lei, como flagrante delito, nos casos de cumprimento de ordem em imóvel alheio. 
O caput é suficientemente amplo e abarca as ilegalidades cometidas na execução de ordens 
de busca e apreensão, restando ao juiz do caso analisar se os fatos ultrapassaram os limites 
de sua autorização. 
 
Nesse contexto, o inciso II carece de precisão e traz muito conceitos indeterminados e 
subjetivos como “desproporcional” e “situação de vexame” e não deve ser mantido, sob pena 
de causar insegurança no cumprimento dos mandados judiciais com o receio de incorrer 
nesses elementos abertos. Assim, sua manutenção prejudicaria o próprio objetivo do tipo 
penal, que é zelar pela lisura da atuação nos casos de busca e apreensão. 
 
  
 
Art. 26.Induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante 
delito, fora das hipóteses previstas em lei: 
O dispositivo em questão criminaliza o flagrante preparado. A espécie em questão, apesar de 
aceita em outras jurisdições, como os Estados Unidos, é defesa no ordenamento nacional e 
pode sujeitar o infrator à responsabilidade administrativa. 
 
Uma vez mais, a criminalização da conduta pode afetar negativamente a atividade 
investigativa, em razão de a autoridade investigativa atuar, muitas vezes, em uma zona 
cinzenta na distinção entre flagrante preparado e flagrante esperado. É o que se pode inferir, 
por exemplo, da seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal: 
 
“Quanto à segunda alegação, em que requer seja reconhecido o flagrante preparado, tenho 
para mim ser de todo irreparável a decisão proferida pelo STJ que assentou: "o fato de os 
policiais condutores do flagrante terem se passado por consumidores de droga, como forma de 
possibilitar a negociação da substância entorpecente com o ora paciente e demais corréus, não 
provocou ou induziu os acusados ao cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei 
11.343/2006, sobretudo porque o tipo do crime de tráfico é de ação múltipla, admitindo a 
fungibilidade entre os seus núcleos, consumando-se, apenas, com a guarda da substância 
entorpecente com o propósito de venda, conforme restou evidenciado na espécie". 
[HC 105.929, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 24-5-2011, DJE 107 de 6-6-2011.]  
  
Conquanto haja a expressa ressalva das hipóteses previstas em lei, o que tornaria lícita a 
figura do agente provocador proposto do PL 882/2019, a aprovação desse dispositivo pode 



 

causar insegurança no exercício da atividade policial, prejudicando a eficiência da persecução 
penal como um todo. 
Por essa razão, pugna-se pela sua supressão. 
  
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 
  
O tipo penal é desnecessário, uma vez que é abarcado, em grande parte, pelo crime de 
denunciação caluniosa já existente no artigo 339 do Código Penal. Além disso, o sistema 
processual serve, justamente, para equilibrar a vontade das partes e promover filtros por meio 
do exercício da dialética. O uso de conceitos abertos como “sem justa causa fundamentada”, 
pode dar margem a interpretações equivocadas de quem se sensibiliza com uma das partes e 
ensejar a punição de quem exerce sua profissão com esmero e paixão, defendendo interesses 
de seus clientes ou promovendo a acusação em prol as sociedade. 
  
  
Art. 34. Deixar de corrigir, de ofício ou mediante provocação, tendo competência para fazê-lo, 
erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento: Pena – detenção, de 3 (três) a 6 
(seis) meses, e multa 
  
A hipótese cria uma responsabilidade extremamente ampla ao agente público que é impossível 
de ser cumprida na prática. O conceito de “erro relevante”, extremamente amplo, pode abarcar 
situações diversas, a depender do referencial. Além disso, o crime de prevaricação previsto no 
artigo 319 do Código Penal já abarca as hipóteses mais graves de omissão na prática de atos 
de ofício pelo servidor público. Assim, não é necessário criar uma nova tipificação sobre o 
tema.  
  
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 a V 
do caput do art. 7º: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.” 
  
Este artigo deve ser excluído, porque gerará um fortalecimento extremo do Ministério Público e 
um enfraquecimento do juiz, que perderá a sua imparcialidade. Com efeito, a cada 
representação feita contra o juiz, este  verá sua conduta submetida à  avaliação do MP. Para 
angariar a simpatia do Promotor e  livrar-se de incômodos, como responder pedidos de 
explicação ou até uma ação penal, não hesitará em deferir todos pedidos do órgão da 
acusação. Isto acabará por desequilibrar a igualdade de tratamento que devem merecer as 
partes, com manifesto prejuízo à defesa. 
 


