


 

 

 

Sumário 

Resumo - Legislação Penal Especial ...................................................................................................... 2 

1 - Abuso de Autoridade: Lei nº 13.869/2019 ................................................................................................ 3 

2 - Tortura: Lei nº 13.869/2019 .................................................................................................................... 12 

3 - Identificação Criminal ............................................................................................................................. 16 

4 - Interceptação Telefônica ......................................................................................................................... 18 

5 - Lei Maria da Penha ................................................................................................................................. 21 

6 - Drogas ..................................................................................................................................................... 26 

7 - Organização Criminosa ........................................................................................................................... 32 

 

  



 

 

 

 

 

  
 

  

2 
38 

 

Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e 
do Estratégia. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, 
Direito Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-
vindas! 

Gostaria de lhes apresentar o material de apoio do projeto Legislação Penal Especial em 5 Horas, 
que foi preparado com muito carinho e dedicação pelo Prof. Ivan Marques. 

Estatisticamente, as principais leis penais especiais cobradas em provas, são as seguintes: 

1 - Abuso de Autoridade: Lei nº 13.869/2019 

2 - Tortura: Lei nº 13.869/2019 

3 - Identificação Criminal 

4 - Interceptação Telefônica 

5 - Lei Maria da Penha 

6 - Drogas 

7 - Organização Criminosa 

Ivan Marques sintetizou em vídeo e neste material – de forma totalmente gratuita – os principais 
pontos dessas normas. Guarde bem esse material, notadamente para fins de revisão em véspera 
de prova. 

Consta do material, análise da origem de incidência (ex. legislação, doutrina...) e assuntos mais 
cobrados, dentro daquilo que entendemos ser a ementa padrão. 

Nas próximas semanas, haverá uma surpresa para os futuros Delegados de Polícia. Se você deseja 
saber tudo em primeira mão, ingresse em nosso canal do Telegram: 
 

https://t.me/operacaodelta2021 

 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/operacaodelta2021
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Grande abraço, 

Ricardo Torques 

RESUMO - LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

1 - ABUSO DE AUTORIDADE: LEI Nº 13.869/2019 

Foi sancionada, em 05 de setembro de 2019, a nova lei de abuso de autoridade – Lei 13.869/2019. 

Ela revogou expressamente a antiga Lei 4.898/1965 e modificou outras leis especiais, dentre elas o 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

CONTEXTO DE APROVAÇÃO DA NOVA LEI 

A grande crítica dessa Lei, feita por policiais, representantes do Ministério Público e da Magistratura 
reside em suposto ataque parlamentar à essas Instituições, criminalizando boa parte de sua atuação 
cotidiana, como forma de retaliação política pela prisão de grande parte do Parlamento, na 
Operação Lava Jato. 

Nesse cenário, a nova lei criminalizou 29 condutas de agentes públicos, tendo como foco principal 
a atuação de policiais, representantes do Ministério Público e magistrados, inclusive no plano 
colegiado. Além do tipo penal aberto de violação às prerrogativas dos advogados. 

O que antes representava mero vício formal, como, por exemplo, a nulidade da prisão pelo ato de 
algemar alguém fora das hipóteses desenhadas pelo STF em sua Súmula vinculante de n. 11, passou 
a ser conduta criminosa.  

Importante destacar, nesse ponto, que a quase totalidade dos presos levados ao Fórum para as 
suas respectivas audiências ficam algemados o tempo todo., sem nenhuma consequência prática. 

PANORAMA GERAL DA LEI 13.869, DE 2019 

Criou novos crimes, apesar de definir penas muito brandas que dificilmente conduzirão alguma 
autoridade ao cárcere. 

ATENÇÃO, DELEGADOS: 
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Procedimento (art. 39) 

Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta Lei, no que couber, as 
disposições do Código de Processo Penal e da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099, 
de 1995). 

12 crimes da nova lei são de competência do JECRIM, pois possuem pena máxima em 
abstrato igual ou inferior a 2 anos. 

Inclusive o crime de violação de prerrogativas dos advogados: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA LEI 13.869 

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. 

§ 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. 

§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não 
configura abuso de autoridade. 

Os cinco dolos específicos: 

• prejudicar outrem 
• beneficiar a si mesmo 
• beneficiar terceiro 
• por mero capricho 
• por satisfação pessoal 

TODOS os crimes possuem 
pena de detenção:

Não autoriza regime inicial 
fechado

Não autoriza interceptação 
telefônica
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* Sem pelo menos UM desses dolos, não haverá crime. 

ATIPICIDADE DO FATO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO 

SUJEITOS ATIVOS DA 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. 

CONCEITO DE AGENTE PÚBLICO 

Considera-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. 

ATENÇÃO: O conceito é o mais amplo possível, além da possibilidade de coautoria e participação 
de particulares, já que ser agente público é elementar de todos os tipos e, por isso, comunica-se 
aos que não estiverem nessa situação formal. 

Código Penal 

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, SALVO 
QUANDO ELEMENTARES DO CRIME. 

AÇÃO PENAL 

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

EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

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. 

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. 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO 

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. 

COISA JULGADA NO CÍVEL 
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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. 

CRIMES EM ESPÉCIE - CAPÍTULO VI 

DOS CRIMES E DAS PENAS 

Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com 
as hipóteses legais: (Promulgação partes vetadas) 

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.’ 

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. 

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; 
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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. 

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 - (VETADO).   

III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: (Promulgação partes vetadas) 

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada 
à violência. 

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: 
(Promulgação partes vetadas) 

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. 

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: (Promulgação 
partes vetadas) 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
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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. 

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. 

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. 

Art. 20.  Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu 
advogado: (Promulgação partes vetadas) 

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. 

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). 



 

 

 

 

 

  
 

  

10 
38 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 
6240) 

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. 

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. 

Art. 29.  Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou 
administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado: (Vide ADIN 6234) (Vide 
ADIN 6240) 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 30.  Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa 
causa fundamentada ou contra quem sabe inocente: (Promulgação partes vetadas)  

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 31.  Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do 
investigado ou fiscalizado: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240) 

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. 
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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: (Promulgação partes vetadas) 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2 - TORTURA: LEI Nº 13.869/2019 

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 
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A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso III, previu como direito fundamental do cidadão de 
não ser submetido à tortura: 

Art. 5º, III, da CF: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante.  

Art. 5º, XLIII, da CF: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo 
e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.   

IMPORTANTE: De acordo com o entendimento doutrinário majoritário, essa garantia fundamental 
é absoluta, isto é, não é admissível a prática da tortura em qualquer hipótese. 

CONCEITO DE TORTURA 

A Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, 
em seu art. 1º, estabelece como conceito de tortura “qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos 
agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou 
de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato cometido; de intimidar ou 
coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de 
qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário público ou 
outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com seu consentimento 
ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos consequência 
unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.” 

BEM JURÍDICO DOS CRIMES DA LEI 9.455/97 

É a integridade física e psíquica da pessoa.  

COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO  

REGRA GERAL - Justiça Comum (Federal e Estadual). Se a prática da tortura violar algum bem, 
interesse ou serviço da União Federal, suas autarquias ou empresas públicas, a competência será 
da Justiça Federal, nos exatos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.  

Ex: turtura praticada por Delegado da Polícia Federal no exercício da função. 

Se a tortura for qualificada pelo resultado morte, a competência será do local do resultado 
qualificador. 
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EXCEÇÃO - em razão da alteração promovida no Código Penal Militar (Lei 13491/2017), o delito de 
tortura também pode ser processado e julgado na Justiça Militar, se o fato tiver correspondência 
com alguma alínea do art. 9º, II, do Código Penal Militar.   

FIGURAS TÍPICAS 

Art. 1º da Lei 9455/97: Constitui crime de tortura:  

I – Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira 
pessoa; - TORTURA PROVA 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; - TORTURA PARA PRATICAR 
CRIMES 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa - TORTURA DISCRIMINATÓRIA 

ATENÇÃO!  

Se a motivação for diferente da discriminação racial ou religiosa, a violência física ou a grave ameaça 
podem configurar outro delito, mas não o de tortura (exemplos: lesão corporal, ameaça, 
constrangimento ilegal, abuso de autoridade, etc.). 

Se a motivação da violência for o menosprezo da condição do sexo feminino, pode gerar, inclusive, 
tentativa de feminicídio. 

O crime de tortura absorve delitos menores em razão do emprego e violência ou grave ameaça (ex: 
lesão corporais leves, maus-tratos, constrangimento ilegal), com base no princípio da consunção. 

TORTURA POR OMISSÃO PRÓPRIA E IMPRÓPRIA 

Art. 1º, §2º, da Lei 9455/97: Aquele que se omite em face dessas condutas, quando 
tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro 
anos. 
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QUALIFICADORAS PRETERDOLOSAS 

Art. 1º, § 3º, da Lei 9455/97: Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, 
a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a 
dezesseis anos. 

O agente tem o dolo de torturar; a lesão grave ou a morte advém a título de culpa. 

A lesão corporal leve é elementar do tipo penal, logo, não qualifica o delito. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

• Não confunda homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte.  
• No homicídio qualificado pela tortura, o resultado morte advém de maneira dolosa (o agente 

quer a morte ou assumir o risco de produzi-la), ou seja, o agente age com animus necandi.  
• Na tortura qualificada pela morte, o resultado qualificador (morte) ocorre à título de culpa – 

é um crime preterdoloso. 

MAJORANTES 

Art. 1º, §4º, da Lei 9455/97: Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 

I – se o crime é cometido por agente público;  

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente 
ou maior de 60 anos;  

III – se o crime é cometido mediante sequestro; 

EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO 

• quando o agente se omite em face da tortura, embora tivesse o dever de evitá-
la (art. 13, § 2º, do Código Penal); 

a) omissão imprópria

• quando o agente se omite em face da tortura ao não realizar a apuração.

b) omissão própria
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Art. 1°, § 5º, da Lei 9455/97: A condenação acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena 
aplicada. 

EXTRATERRITORIALIDADE 

Art. 2º da Lei 9455/97: O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha 
sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o 
agente em local sob jurisdição brasileira. 

 

3 - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

Art. 1º O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nos 
casos previstos nesta Lei. 

Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação 
criminal quando: 

I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação; 

II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado; 

III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações 
conflitantes entre si; 

IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho 
da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação 
da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa; 

V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações; 

A) Se o ofendido da tortura for 
brasileiro, aplica-se a Lei 9455/97, 

pouco importando se o agente 
ingressou em território nacional. 
Cuida-se de nova hipótese de 

extraterritorialidade 
incondicionada.

B)  A lei nº 9455/97 será aplicada 
se o autor da tortura estiver em 
local sob jurisdição brasileira, 

independente da nacionalidade do 
autor da tortura e da vítima.
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VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição 
do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres 
essenciais. 

Parágrafo único.  As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos 
autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas 
insuficientes para identificar o indiciado. 

Art. 5º A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que 
serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito 
policial ou outra forma de investigação. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV do art. 3o, a identificação criminal poderá 
incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. (Incluído pela 
Lei nº 12.654, de 2012) 

Art. 5º-A.  Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados 
em banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia 
criminal. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

§ 1º As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não 
poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto 
determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais 
sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. (Incluído pela Lei nº 
12.654, de 2012) 

§ 2º Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter 
sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou 
promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial. 
(Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

§ 3º As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser 
consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. 
(Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

Art. 6º É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de 
antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em 
julgado da sentença condenatória. 

Art. 7º No caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, é 
facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito, ou 
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trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do 
inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil. 

EXCLUSÃO DO PERFIL GENÉTICO 

A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá: 

I - no caso de absolvição do acusado; ou 

II - no caso de condenação, mediante requerimento do acusado, mas somente após 
decorridos 20 (vinte) anos APÓS cumprimento da pena. 

BANCO NACIONAL MULTIBIOMÉTRICO E DE IMPRESSÕES DIGITAIS 

O pacote anticrime (Lei nº 13.964, de 2019) autorizou a criação, no Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. 

A autoridade policial poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso 
ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.      

4 - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

NATUREZA JURÍDICA 

Trata-se de meio de obtenção de prova. Por meio dele, será possível obter provas da existência da 
infração investigada ou outras descobertas fortuitamente (serendipidade) e da autoria delitiva. 

QUEBRA DE SIGILO 

Não confunda interceptação telefônica com a quebra de sigilo de dados telefônicos. Quebra de 
sigilos de dados telefônicos diz respeito ao registro de dados documentados e armazenados pelas 
empresas de telefonia. Ainda vale destacar que a quebra de sigilos de dados telefônicos não está 
sujeita à cláusula de reserva de jurisdição.  

Exemplo: A Comissão Parlamentar de Inquérito pode determinar essa quebra de sigilo de dados 
telefônicos, com base no art. 58, §3º, da Constituição Federal 

DISPOSIÇÕES LEGAIS DE OBTENÇÃO DIRETA DE DADOS PELA POLÍCIA 

✓ Art. 13-A do CPP: Nos crimes previstos nos arts. 148, 149, 149-A, no §3 do art. 158 e no 
art. 159 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 
da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro 
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do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do 
poder público ou de empresas de iniciativa privada, dados e informações cadastrais da 
vítima ou de suspeitos. 

✓ Art. 17-B da Lei 9613/98: A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, 
exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, 
filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça 
Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de 
internet e pelas administradoras de cartão de crédito.  

✓ Art. 15 da Lei 12850/13: O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, 
independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado 
que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela 
Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e 
administradores de cartão de crédito. 

FINALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO 

A finalidade encontra-se no texto constitucional (art. 5º, XII) e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.296/96 - 
colher elementos probatórios no âmbito da investigação criminal ou na esfera processual penal.  

HIPÓTESES DE NÃO CABIMENTO 

Art. 2º da Lei 9296/96: Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 
quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:  

 I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;  

 II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;   

 III – o fato investigado constituir infração punida, no máximo, com pena de detenção. 

INTERCEPTAÇÃO POR PROSPECÇÃO 

É válida a interceptação de prospecção?   

Interceptação de prospecção seria aquela interceptação telefônica decretada pela autoridade 
judiciária competente antes da prática criminosa.  

Não é válido esse tipo de interceptação. 

SOMENTE PARA CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO 



 

 

 

 

 

  
 

  

20 
38 

Repare que o legislador não exigiu qualquer quantitativo de pena, mas tão somente a espécie de 
pena privativa de liberdade - necessariamente deve ser de reclusão. 

TEMAS COMPLEXOS 

A serendipidade - ou descoberta fortuita de provas de autoria ou materialidade - pode ser 
classificada em duas modalidades:  

a) serendipidade de 1º grau - ocorre quando há descoberta de provas de outra infração penal que 
tem relação de continência ou conexão com a infração penal investigada. 

b) serendipidade de 2º grau - ocorre quando não existe qualquer relação de conexão ou continência 
entre a infração penal descoberta e a infração penal investigada. 

É possível usar elementos probatórios de crime punido com detenção resultante de 
encontro fortuito de provas?  

Desde que a interceptação telefônica tenha sido decretada originariamente para investigar um 
delito apenado com reclusão, não há qualquer empecilho para que os elementos probatórios 
colhidos nessa medida sejam empregados também para o crime sancionado com detenção. 

Exemplo: Interceptação telefônica decretada para investigar o delito de tráfico de drogas, porém 
durante a interceptação telefônica descobre-se a prática de um crime punido com detenção 
(ameaça – art. 147 do CP). OBS:  

É denominado de crime achado o delito descoberto em virtude da interceptação telefônica como 
decorrência do encontro fortuito de provas. 

CRIMES 

Interceptação ou quebra de sigilo sem autorização judicial 

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: (Redação dada pela 
Lei nº 13.869. de 2019) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.869. 
de 2019) 
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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. (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019) 

Captação ambiental sem autorização judicial 

Art. 10-A. Realizar CAPTAÇÃO AMBIENTAL de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 
acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta 
for exigida: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. 

§ 2º A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir 
determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar 
o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. 

5 - LEI MARIA DA PENHA 

FINALIDADES DA LEI 

 

REQUISITOS DE APLICAÇÃO DA LEI 

1) A vítima necessariamente deve ser mulher. Estamos diante de uma violência de gênero. O agente 
aproveita que a vítima encontra-se em situação de vulnerabilidade, quer seja física, quer seja 
econômica, para praticar violência doméstica e familiar.   

2) A violência deve ser praticada em 1 dos contextos do art. 5º da Lei 11343/06: a violência deve ser 
cometida no âmbito da unidade doméstica (art. 5º, I, da Lei 11340/06), na esfera familiar (art. 5º, II, 
da Lei 11340/06) ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5º, III, da Lei 11340/06).    

3) A Prática de uma das violências do art. 7º da Lei 11340/06: violência física, violência psicológica, 
violência sexual, violência patrimonial e violência moral – DENTRE OUTRAS.  

mecanismos para 
coibir e prevenir a 

violência doméstica e 
familiar contra a 

mulher; 

a criação dos Juizados 
de Violência 

Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; 

medidas de 
assistência e proteção 

às mulheres em 
situação de violência 
doméstica e familiar.
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FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

As formas de violência doméstica e familiar contra a mulher são: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação 
de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
(Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018) 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force 
ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 

ATENDIMENTO POLICIAL  

A mulher tem direito a atendimento especializado, preferencialmente por policiais do sexo 
feminino. 

Seu depoimento será feito por meio audiovisual, evitando a vitimização secundária com perguntas 
de natureza pessoal e vexatórias a respeito da intimidade da vítima. 

Providências a serem tomadas em situação de emergência 
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I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 
quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences 
do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, 
inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo 
competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou 
de dissolução de união estável. (Redação dada pela Lei nº 13.894, de 2019) 

Deveres do delegado de polícia 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se 
apresentada; 

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 
circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar 
outros exames periciais necessários; 

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 
antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 
outras ocorrências policiais contra ele; 

VI-A - verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na 
hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a 
ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, 
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento);            
(Incluído pela Lei nº 13.880, de 2019) 
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VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR CONJUGAL 

Se for verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente 
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 

Perceba que não é uma faculdade o afastamento, e sim uma imposição legal para evitar novas 
agressões e feminicídios. 

Dentre a competência jurisdicional e as atribuições policiais, quem pode afastar o agressor do lar 
conjugal, nessa ordem, será: 

1 - o juiz competente. 

2 - o delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou 

3 - por qualquer policial responsável pelo atendimento da mulher, quando o Município não 
for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da notita criminis. 

Dica para a prova: 

O prazo normal de envio do pedido de medidas protetivas ao juiz é de 48 horas, SALVO 
no caso do afastamente "ex lege" do agressor, em que o prazo será de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

LIBERDADE PROVISÓRIA PARA AGRESSOR AFASTADO DO LAR 

Havendo risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, 
não será concedida liberdade provisória ao preso, por existirem argumentos cautelares (art. 313, III, 
CPP) para a decretação da prisão preventiva. 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz 
poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 
competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
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II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 
mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 
psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e 
(Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020) 

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual 
e/ou em grupo de apoio. (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020) 

Atenção: por utilizar a expressão "entre outras", a lei abre a possibilidade de o 
magistrado competente valer-se do poder geral de cautela para definir outras medidas 
protetivas compatíveis com a necessidade concreta da mulher. 

TIPO PENAL DO ART. 24-A 

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que 
deferiu as medidas. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder 
fiança. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.  
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O descumprimento de medidas protetivas de urgência, antes do advento dessa lei, gerava a 
decretaçaõ da prisão preventiva do agressor nos termos do art. 313, III, CPP. 

Após a entrada em vigor do art. 24-A, a Lei Maria da Penha passou a contar com um único tipo 
penal. 

O tema mais importante, nesse único tipo penal da Lei 11.340, é a vedação legal ao delegado de 
polícia arbitrar fiança, mesmo o tipo penal possuindo pena máxima em abstrato  inferior a 4 anos, 
contrariando a regra do art. 322 do CPP. 

6 - DROGAS 

NORMA PENAL EM BRANCO 

Essa lei é marcada por normas penais em branco heterogêneas (em sentido estrito ou heterólogas), 
porquanto o complemento da definição criminosa (preceito primário da norma penal incriminadora) 
advém de um ato normativo confeccionado pelo Poder Executivo Federal (Portaria de nº 344/98 da 
ANVISA).  

O complemento da norma penal em branco heterogênea é realizado por fonte diversa daquela que 
a editou (ANVISA - Congresso Nacional). 

ABOLITIO CRIMINIS NO COMPLEMENTO NORMATIVO 

Se uma substância for excluída do rol de drogas da Portaria de nº 344/98 ainda haverá 
delito? 

A resposta é negativa. Na espécie, haverá a retroatividade da regra complementar mais benéfica 
ao agente, de forma que o fato se tornará atípico (abolitio criminis). 

PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO 

Art. 28. Porte de droga para consumo pessoal (conhecido como delito do usuário). 

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:  

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade;  
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III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

• Houve a despenalização (deixou de ter como sanção a prisão) 

Se o agente, em um mesmo contexto fático, diante da mesma droga, realize mais de uma conduta, 
haverá crime único, com base no princípio da alternatividade – TIPO MISTO ALTERNATIVO 

Repare ainda que o tipo penal em estudo não incrimina o uso de drogas, mas sim condutas ligadas 
ao uso de substância entorpecente. Assim, o uso pretérito de substância entorpecente é 
considerado fato atípico, ainda que exame de sangue ateste que determinada pessoa fez uso de 
droga. 

Cuida-se também de um crime de perigo abstrato (de perigo presumido), isto é, a Lei nº 11.343/06 
pune o agente em razão do risco gerado à saúde pública, sendo desnecessária a demonstração, no 
caso concreto, do efetivo perigo causado ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 

SEMEAR, CULTIVAR E COLHER PLANTA DESTINADA A PRODUZIR DROGA 

Nota-se a existência de 2 elementos que diferenciam o art. 28, §1º do art. 33, §1, II, ambos da Lei 
de Drogas:  

• no tipo penal do art. 28, §1º, da Lei de Drogas, o agente deve visar o consumo pessoal;  
• as plantas empregadas devem destinadas à preparação de pequena quantidade de droga.  

OBS: Se o agente cultiva uma média ou grande quantidade de droga, superior ao necessário para 
o consumo pessoal, responderá pelo crime do art. 33, § 1º, inciso II, da Lei de Drogas (tráfico por 
equiparação). 

COMO DIFERENCIAR USUÁRIO E TRAFICANTE 

Optou-se, na Lei 11.343/06, pelo sistema da quantificação judicial. Assim, cabe ao magistrado 
decidir se a droga encontrada com o agente caracteriza o porte de drogas ou o tráfico de drogas. 
Para tanto, o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 estabelece alguns critérios para auxiliar o magistrado, in 
verbis: 

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. 

PRESCRIÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS 

Qual o prazo prescricional do tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas? 
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Adotando critério específico para o crime de porte de entorpecentes, a Lei de Drogas, em seu 
artigo 30, estabelece o prazo prescricional de 2 anos para a imposição e execução das penas 
descritas para esse delito. Em resumo, o prazo de 2 anos refere-se à prescrição da pretensão 
punitiva e à prescrição da pretensão executória. 

COMPETÊNCIA 

A competência para o processamento e julgamento do delito previsto no art. 28 da Lei 11343/06 
será do Juizado Especial Criminal no âmbito da Justiça Estadual (art. 48, § 1º, da Lei 11343/2006), 
salvo se houve concurso com crime mais grave. 

Todavia, se esse crime for praticado a bordo de navio ou aeronave, a competência é do Juizado 
Especial Federal, com base no art. 109, IX, da Constituição Federal. 

EXPROPRIAÇÃO SANÇÃO (ART. 32 DA LEI DE DROGAS) 

A Constituição Federal é clara ao mencionar que o proprietário que faz o uso ilícito de suas terras 
para a cultura ilegal de plantas psicotrópicas ou para a exploração de trabalho escravo não fará jus 
a qualquer indenização e terá sua propriedade destinada à reforma agrária e programas de 
habitação popular. 

O procedimento de expropriação de propriedades em que há o cultivo de plantações ilícitas é 
descrito na Lei 8.257/91. A ação expropriatória é promovida pela União Federal, que pode delegar 
essa atribuição a pessoa de sua administração indireta. 

Essa expropriação-sanção atinge apenas a parte da propriedade empregada para o 
cultivo de plantas psicotrópicas ou alcançam todo o imóvel? 

De acordo com posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a expropriação recai sobre todo o 
imóvel, vez que a expressão “gleba” utilizada no art. 243 da Constituição Federal deve ser 
interpretada como propriedade na qual sejam localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. 

RE 543974, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009). 

Essa expropriação-sanção pode atingir bem de família?  

A resposta é positiva. 

A Lei 8009/90 trata de impenhorabilidade do imóvel que se constitua bem de família.  
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Porém, no art. 3º da lei há exceções, entre elas a do inciso VI (‘por ter sido adquirido com produto 
de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou 
perdimento de bens’). 

TRÁFICO DE DROGAS 

Letra da lei (art. 33) 

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:  

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa. 

Equiparação a crimes hediondos 

O tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), 
sofrendo os rigores da Lei 8072/90. Em prestígio ao princípio da especialidade, as regras descritas 
na Lei dos Crimes Hediondos somente serão aplicadas naquilo em que não conflitarem com a Lei 
de Drogas. 

O art. 44, caput, da Lei 11.343/06 estabeleceu uma série de vedações aos crimes descritos nos arts. 
33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei de Drogas, de modo a concluir que tais delitos seriam os 
equiparados a hediondos. 

Droga delivery ou "i-drug" 

Se um agente negocia a venda de drogas por telefone, mas não há entrega (tradição) 
da droga, o crime estará consumado? 

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se existir um acordo de vontade 
entre acerca do preço e da droga, não há necessidade da entrega (tradição) da droga e tampouco 
do efetivo pagamento do valor combinado para a consumação do tráfico de drogas na modalidade 
adquirir. 

Ver Informativo 569 do STJ. 

Droga para criança ou adolescente 
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Não existe crime de tráfico quando a droga não consta na Portaria da ANVISA. Todavia, produtos 
fora desse rol (ex: bebidas alcoólicas, cola de sapateiro, etc.) entregues a criança ou adolescente 
configurará o crime descrito no art. 243 do ECA. 

Art. 243 da Lei 8069/90: Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar, de 
qualquer forma a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros 
produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: 

Pena – detenção de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime 
mais grave. 

CESSÃO GRATUITA E EVENTUAL DE DROGA 

Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 
(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 

TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS 

Estamos diante de uma causa de diminuição de pena. Para fazer jus a essa redução de pena, o 
agente deve preencher 4 requisitos cumulativos:  

 

Posição do STF - tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo. 

Com o Pacote Anticrime, o privilégio no tráfico por positivado na Lei de Execução Penal. 

Lei de Execução Penal, Art. 112. § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste 
artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006.   

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA 

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a 
dois terços, se: 

primário; 

bons antecedentes; 

não se dedicar à atividade criminosa; 
não integrar organização criminosa. O STF já declarou que esse delito não é equiparado a 
hediondo;
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I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias 
do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito; 

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de 
missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; 

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos 
prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, 
culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de 
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços 
de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares 
ou policiais ou em transportes públicos; 

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de 
fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva; 

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito 
Federal; 

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por 
qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 
determinação; 

VII - o agente financiar ou custear a prática do crime. 

Atenção! Por respeito ao princípio da legalidade, outras hipóteses não previstas nesse 
artigo não poderão majorar a pena valendo-se da analogia in malan partem. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se 
caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. 

ASSUNTOS POLÊMICOS 

✓ O STF definiu que o termo circunstanciado, no caso do art. 28 da Lei de Drogas, deve ser 
feito, como regra, pelo juiz do JECRIM. Caso não haja essa disponibilidade, a autoridade 
policial lavrará o TCO. 

✓ A Polícia Militar não possui atribuição para lavratura do TCO. 
✓ O interrogatório é o último ato da instrução, inclusive para a Lei de Drogas 
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7 - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 

FIGURA TÍPICA 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta 
pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a 
investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 

MAJORANTES E AGRAVANTES 

Todas previstas no art. 2º da Lei. 

Arma de fogo - as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver 
emprego de arma de fogo. 

Comando da organização - a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, 
da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 

Outras causas de aumento de pena: 

A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa 
condição para a prática de infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao 
exterior; 
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IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas 
independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 

AFASTAMENTO CAUTELAR E PERDA DO CARGO 

Afastamento cautelar remunerado - se houver indícios suficientes de que o funcionário público 
integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
investigação ou instrução processual. 

Efeito automático da condenação - a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário 
público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de 
função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 

MEIOS EXEMPLIFICATIVOS DE OBTENÇÃO DE PROVA DA LEI 

I - colaboração premiada. 

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. 

III - ação controlada. 

IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais 
constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou 
comerciais. 

V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas. 

VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal. 

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação. 

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais 
na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. 

COLABORAÇÃO PREMIADA 

Natureza jurídica 

O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, 
que pressupõe utilidade e interesse públicos. 
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A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a devida 
justificativa, cientificando-se o interessado. 

Marco de confidencialidade e sigilo - início e fim 

O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das 
negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e 
quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as 
formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. 

Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade para 
prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o 
indeferimento posterior sem justa causa. 

O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo 
até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua 
publicidade em qualquer hipótese. 

Paralelismo das negociações e da invetigação 

O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade não 
implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à 
propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas 
processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor.       

O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver 
necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição 
jurídica, relevância, utilidade e interesse público.   

Participação obrigatória do advogado/defensor público     

Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados 
pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com 
poderes específicos.  

A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com 
poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada 
pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público.      

Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado 
constituído ou defensor público.       
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Em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá 
solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público.      

Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente 
descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração.     

Confissão como requisito 

No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais 
concorreu, ou seja, CONFESSAR tudo o tenha relação direta com os fatos investigados. 

Prêmios ao colaborador 

O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois 
terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha 
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. 

Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o 
delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, 
poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda 
que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 
28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de 
colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o 
colaborador: 

I - não for o líder da organização criminosa; 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

Obs: Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a 
autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para 
apuração dos fatos apresentados pelo colaborador.  

Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será 
admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

Resultados esperados pelo Estado 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 
infrações penais por eles praticadas; 
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II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 
criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 
praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

Observação: a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, 
as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. 

Afastamento do magistrado das negociações 

O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de 
colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a 
manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado 
ou acusado e seu defensor. 

Caso o juiz desrespeite essa regra, os atos subsequentes serão considerados nulos. 

Procedimento 

O acordo será remetido ao juiz, para análise, do respectivo termo, as declarações do 
colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, 
acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos 
na homologação: 

I - regularidade e legalidade;        

II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º 
deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial 
de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos de 
progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo;         

III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos 
incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;        
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IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o 
colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. 

Retratação  

As partes poderão se retratar da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas 
pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Em desfavor dos 
demais delatados, poderão ser utilizadas. 

Ordem de manifestação sob pena de nulidade 

Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se 
após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.      

A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. 

Renúncia a direito constitucional 

Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito 
ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. 

Valor probatório das declarações do colaborador 

Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas 
nas declarações do colaborador: 

I - medidas cautelares reais ou pessoais;       

II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;       

III - sentença condenatória.     

Hipóteses de rescisão   

O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da 
colaboração.       

O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em 
conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão.       

Direitos do colaborador 

I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
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II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados; 

III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; 

IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 

V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado 
ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; 

VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 
condenados. 

VI - cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais 
corréus ou condenados. 

Acesso aos autos sigilosos 

O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma 
de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, 
amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, 
devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em 
andamento. 

-- 

Muito bem, meu amigos. 

Espero que esse conteúdo contribua, efetivamente, com a aprovação de vocês. 

Forte abraço, 

Prof. Ivan Marques 

IG: @prof.ivanmarques 
Youtube: Ivan Luís Marques 
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