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RODADA DE TEMAS - DELEGADO 
DIREITO ADMINISTRATIVO  

Olá pessoal! Aqui é Akhenaton Nobre, professor do Estratégia Carreira Jurídica, e, na disciplina 
de Direito Administrativo, vamos discutir dois assuntos que embora pareça já ser batido e não 
atual, continuam a sendo uns dos assuntos mais recentes e discutidos no direito administrativo, 
que certamente será explorado em provas objetivas e dissertativas nos concursos de Delegado de 
Polícia, a Responsabilidade Civil do Estado e Reparação do Dano em razão da 
Responsabilidade Civil do Estado. 

Vamos lá! 

1 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO   

O tema é disciplinado na inteligência do artigo 37, §6º da Constituição Federal. Trata-se de tema 
relevante que, mais recentemente, foi discutido em sede de repercussão geral pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 37, § 6º, CF. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa.  

A Constituição Federal em sua inteligência não prevê responsabilidade objetiva para pessoas 
físicas, mas apenas e tão somente para as pessoas jurídicas, consagrando tal ponto um dogma 
constitucional.  

A Constituição Federal prevê dois sujeitos que respondem objetivamente, quais sejam: 

ÄPessoas Jurídicas de Direito Público: - A responsabilidade jurídica objetiva é 
INCONDICIONADA. Qualquer comportamento pode dar azo a responsabilidade (prestação de 
serviço, execução de obra pública, exercício do poder de polícia, atos correlatos a função de 
polícia judiciária e etc). 

Ä Pessoas Jurídicas de Direito Privado que prestam serviços públicos: A responsabilidade 
jurídica é CONDICIONADA a execução de serviços públicos; 

Ä  Exemplo: sociedades de economia mista; empresas publicas e subsidiárias exploradoras 
de atividade econômica NÃO respondem objetivamente nos termos do Art. 37, §6º da CF. 
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Podemos citar também como exemplo uma empresa contratada para executar obra pública. 
Como a obra pública não é serviço público, a empresa NÃO responderá de forma objetiva, uma 
vez que não está submetida ao Art. 37, §6º, CF.  

 STF: A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, 
segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. RE 591874 (repercussão 
geral) 

Questão importante: Responsabilidade dos Notários 

O notário/tabelião é um particular em colaboração, isto é, pessoa física qualificada como agente 
público.  

O profissional notarial exerce função publica por delegação, nos termos da Constituição, após 
aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, pois vale lembrar que antigamente, 
remontando a um Brasil colonial, os cartórios eram familiares e passados de geração em geração 
familiar.  

A Lei 8935/1994, alterada posteriormente pela Lei 13.286/2016 trouxe em seu artigo 22 que os 
notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso.  

Assim, nos termos da lei, os tabeliães, oficiais e registradores responderão subjetivamente pelos 
danos que causarem a terceiros.  

O STF, porém, entende em sentido contrário. 

"O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, 
no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso 
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa" RE842846 DE 27/2/2019 

Hipóteses que ensejam a Responsabilidade Civil do Estado 

Ä Condutas Comissivas: são condutas em que o estado pratica uma Ação e o Estado produz um 
dano, sendo que responderá objetivamente independente se a ação foi legal ou ilegal.  

STJ: A Administração Pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus 
agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal.  
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STJ: A existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei n. 6.880/1980) não 
isenta a responsabilidade do Estado pelos danos morais causados em decorrência de 
acidente sofrido durante as atividades militares 

Ä Condutas Omissivas: aqui o Estado não faz, e em decorrência do não fazer do Estado é gerado 
um dano. Nessa hipótese, o estado responde subjetivamente, embora haja doutrina e 
jurisprudência entendimentos que mesmo na omissão a responsabilidade do Estado é OBJETIVA, 
como Hely Lopes e algumas decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.  

STF. 2ª Turma. ARE 897890 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/09/2015. (...) A 
jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito 
público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com 
fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto 
por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do 
Poder Público. (...)  

STF. 2ª Turma. RE 677283 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/04/2012. - 
Assim, o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que ele tivesse 
obrigação legal específica de agir para impedir que o resultado danoso ocorresse. A 
isso se chama de "omissão específica" do Estado. (STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-
AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015). - Dessa forma, para que haja 
responsabilidade civil no caso de omissão, deverá haver uma omissão específica do 
Poder Público  

STJ: A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo 
ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. 

STJ: Há responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que a omissão de seu dever 
de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento de danos 
ambientais.  

STJ: Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por rompimento de barragem, 
é possível a comprovação de prejuízos de ordem material por prova exclusivamente 
testemunhal, diante da impossibilidade de produção ou utilização de outro meio 
probatório. 

STJ: Não há nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido por investidores em 
decorrência de quebra de instituição financeira e a suposta ausência ou falha na 
fiscalização realizada pelo Banco Central no mercado de capitais.  

STJ: O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do 
sistema penitenciário, salvo quando os danos decorrem direta ou imediatamente do ato 
de fuga. 
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Vale lembrar que o Estado adota como regra a Teoria do Risco Administrativo, sendo que o 
Estado responde objetivamente pela sua atividade em razão da mesma ter intrinsecamente um 
risco. O dano é resultado não de uma ação/omissão do Estado, mas sim de uma situação de risco 
produzida pelo Estado, sem a qual o dano nunca teria acontecido.  

Exemplificando, sempre que o Estado assume a guarda de pessoas ou coisas perigosas, ele 
assume o risco e deve arcar com a sua eventual concretização na forma de dano.  

Exemplos: energia nuclear; armas guardadas pelo exército; animais selvagens e perigosos, 
menores em estabelecimento socioeducativo, presos nos presídios, loucos no hospício, etc... 

ATENÇÃO: só faz sentido distinguir ação (responsabilidade objetiva); omissão (responsabilidade 
subjetiva [STJ] ou objetiva [STF]) e danos decorrentes do risco (responsabilidade objetiva), se 
adotamos o entendimento de que existem consequências jurídicas distintas.  

STF: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5°, 
inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. - 
RE 724347 (repercussão geral).  

STF: Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em 
seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, 
é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de 
ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em 
decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. RE 
580252/MS (repercussão geral)  

STJ: É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima 
baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. 

STJ: O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte de custodiado em 
unidade prisional. 

STJ: O Estado responde objetivamente pelo suicídio de preso ocorrido no interior de 
estabelecimento prisional.  

ATENÇÃO: não basta a morte, lesão ou fuga do preso (dano) para que haja direito à indenização, 
pois se assim fosse haveria risco integral, o que não é o caso pois não há previsão normativa nesse 
sentido. Logo, o risco é administrativo, podendo o Estado provar causa excludente e se isentar da 
responsabilidade. 
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2 – REPARAÇÃO DO DANO EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

O tema é disciplinado na inteligência do artigo 37, §6º da Constituição Federal. Trata-se de tema 
relevante que, mais recentemente, foi discutido em sede de repercussão geral pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

A reparação do dano é feita com uma indenização capaz de recompor o patrimônio do lesado, 
bem como compensar os prejuízos advindos dos danos morais e estéticos.  

Formas de reparação do Dano: 

Ä Administrativa: também chamada de consensual, a reparação do dano administrativa é aquela 
que se faz por acordo entre causador do dano e vítima. O primeiro reconhece que causou o dano 
e a segunda aceita o valor proposto a título de indenização. Coloca-se fim a responsabilidade civil, 
podendo subsistir as demais, se houverem. 

ÄPessoas Jurídicas de Direito Público só podem fazer acordos se houverem previsão legal 
expressa (= reserva legal). 

ÄJudicial: é aquela na qual o lesado ajuíza uma ação judicial contra o causador do dano, 
requerendo a reparação.  

Réu na Ação de Reparação de Danos  

Ä Corrente 1: a ação só pode ser ajuizada em face da pessoa jurídica, em razão do Art. 37, 
§6 da Constituição que estabelece responsabilidade objetiva. Nesse sentido, Helly Lopes Meireles. 
Tese da dupla garantia, tendo sido adotada há alguns anos em um precedente da 1ª Turma do 
STF:  

O ajuizamento da ação em face somente da Pessoa Jurídica asseguraria uma dupla 
garantia. A primeira garantia seria a da vítima ser indenizada porque o Estado, mesmo 
atrasado, sempre paga. A segunda garantia é proteger o servidor público contra ações 
judiciais temerária. E, havendo comprovação posterior de dolo ou culpa pelo servidor 
em momento posterior, o Estado propõe ação regressiva contra este. (RE 327904, Rel. 
Min. Carlos Britto, julgado em 15/08/2006). 

No mesmo sentido, mas sem mencionar o nome “dupla garantia”, existe outro 
precedente: RE 344133, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09/09/2008; RE 
720275/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/12/2012.  

Ä Corrente 2: cabe a vítima escolher contra quem ela deseja ajuizar a ação, surgindo para 
ele o dever de provar dolo ou culpa na hipótese de optar por ajuizar em face do agente causador 
do dano. Quem pode o mais, propor ação contra Pessoa Jurídica com base em responsabilidade 

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 7 

objetiva, pode o menos, propor ação em face do agente causador mediante comprovação de 
dolo/culpa. Nesse sentido Celso Antônio Bandeira de Mello (posição majoritária) e precedentes 
da 4ª Turma do STJ no REsp 1.325.862-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/9/2013 
(Info 532).  

Ä DOUTRINA MAJORITÁRIA: No caso de dano causado por magistrado a ação só poderá ser 
ajuizada em face da pessoa jurídica – RE 228.977. OBS:  

Denunciação da Lide Código de Processo Civil:  

Art. 125. CPC  

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: II - àquele que 
estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo 
de quem for vencido no processo.  

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da 
lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. 

Ä Nos termos da lei, quem tem direito de regresso contra o servidor, pode denunciar a lide ou 
optar por ajuizar ação autônoma em momento posterior.  

Ä  Doutrina: não é possível a denunciação da lide nas ações de responsabilidade civil contra o 
Estado, pois isso traria para a relação processual um debate acerca da existência de dolo/culpa à 
revelia da Constituição, cujo texto legal não parece desejar que isso aconteça. 

Prazo 

Ä O prazo para a vítima propor ação de reparação é de 5 anos.  

Ä Pessoas jurídicas de Direito Público: Decreto 20.910/1932 

 Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for 
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 
originarem.  

Ä Pessoas jurídicas de Direito Privado Prestadoras de Serviços Públicos: Lei 9.494/1997  

Art. 1 -C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados 
por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito 
privado prestadoras de serviços públicos. 
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Ä Doutrina: José dos Santos Carvalho Filho e outros, sustentam que após o Código Civil de 2002 
ter entrado em vigor o prazo passou a ser de 3 anos.  

STJ: O prazo prescricional das ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública 
é quinquenal (Decreto n. 20.910/1932), tendo como termo a quo a data do ato ou fato 
do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial. (Tese julgada sob o rito 
do art. 543-C do CPC/73 - Tema 553)  

Ä OBS: Lei 8.935/1994, alterada pela Lei 13.286/2016  

Art. 22 Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado 
o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.  

Ä As ações indenizatórias decorrentes de violação a direitos fundamentais ocorridas durante o 
regime militar são imprescritíveis, não se aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do 
Decreto n. 20.910/1932.  

Direito de Regresso 

Ä O Direito de regresso é direito de ressarcimento, isto é, de pedir de volta do causador do dano 
aquilo que a Pessoa Jurídica pagou a vítima a título de indenização.  

Ä Fundamento - O fundamento é a prática de ato ilícito. Logo, a responsabilidade do causador 
do dano sempre é subjetiva.  

 Formas de exercício do Direito de Regresso  

Ä Consensual: Desconto em folha, por exemplo pagamento de reparo em viatura policial que se 
envolveu em acidente. - Resp 1.116.855  

Ä Judicial: indenização fixada em ação judicial de regresso em face do servidor que causou o 
dano, sendo comprovada a sua culpa.  

Prescrição  

STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 3/2/2016 
(repercussão geral) (Informativo nº 813). - É prescritível a ação de reparação de danos à 
Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 768.400/DF, 
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 03/11/2015 4. A jurisprudência desta Corte 
firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo 
em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, norma especial 
que prevalece sobre lei geral. (...) 5. O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido 
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de que o prazo prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo previsto no 
Decreto 20.910/32, em razão do princípio da isonomia.  

OBS: Ação de improbidade administrativa: - São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao 
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. → RE 
852475/2018. 

É isso, encerramos análise de um dos principais temas de Direito Administrativo. Passamos pela 
legislação e verificamos a incidência do tema na jurisprudência. 

Qualquer dúvida, fico à disposição! 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

1 – DIREITO À INVIOLABILIDADE DA “CASA” E O CONCEITO NORMATIVO DE CASA. 

Olá pessoal! Hoje vamos tratar de um tema muito importante para os concursos públicos dos 
cargos de delegado de polícia. 

De antemão, já esclareço que a importância no tema reside no fato de que o Art. 5º, XI, da 
Constituição Federal de 1988, além de trazer o direito à inviolabilidade da casa, contêm também 
exceções ao exercício desse direito. Para nós, será ainda mais importante aprofundarmos nas 
exceções à inviolabilidade da “casa”. Vejamos: 

Constituição Federal Art. 5º, XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito 
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;” 

 Antes de iniciarmos, anote aí uma observação que acho muito importante e 
pode cair na sua prova! 

Uma das principais prerrogativas do delegado de polícia é a possibilidade de 
representar diretamente ao juízo para que sejam adotadas medidas 
cautelares. Dentre essas medidas cautelares, uma das mais corriqueiras no dia 

a dia da atividade e também nas provas de concurso público, é a representação por mandado de 
busca e apreensão domiciliar. 

O mandado de busca e apreensão domiciliar é fundamentado com base no Art. 240º e ss do 
Código de Processo Penal. Entretanto, tenha em mente que o fundamento jurídico na 
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constitucional para a adoção da medida é o Art. 5º, XI, da Constituição, eis uma das principais 
razões desse assunto ser tão explorado em provas. 

 Agora que já vimos a importância do tema nas provas de concurso público para 
delegado de polícia, quero deixar uma dica. Sempre que for possível discorrer sobre 
o tema na prova (prova subjetiva, peça prática de representação por mandado de 
busca e apreensão ou até mesmo na prova oral) não deixe de citar o fundamento 
constitucional para o mandado de busca e apreensão domiciliar, ou seja, o Art. 5º, XI, 
da Constituição. 

Em resumo, o fundamento jurídico para representação pelo mandado de busca e apreensão 
domiciliar no Código de Processo Penal são os artigos 240º e ss. Por sua vez, no texto 
constitucional também encontramos um fundamento que auxilia na representação dessa medida 
cautelar, qual seja, Art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988.  

Após as observações iniciais, vamos agora explorar o direito à inviolabilidade da casa. 

Do art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988, podemos extrair que existe 1 regra e 5 
exceções, Vejamos: 

a) Regra: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar. 

 

b) Exceções: 

I. Com o consentimento do morador, a qualquer hora. 
II. Em caso de flagrante delito, a qualquer hora. 
III. Em caso de desastre, a qualquer hora. 
IV. Para prestar socorro, a qualquer hora. 
V. Durante o dia, por determinação judicial. 

 Vamos explorar um pouco a exceção da alternativa “e”. Durante o dia, por 
determinação judicial. 

O Código Penal (artigo 150) define “casa” como “qualquer compartimento habitado, aposento 
ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce 
profissão ou atividade”. 
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Em razão disso, entendeu o STF que o conceito de “casa” previsto no texto constitucional também 
abrange os escritórios profissionais, no exemplo do julgado, um escritório de contabilidade. 
Logo, a entrada de agentes fazendários e de policiais federais nesse espaço deve ser precedido 
de mandado judicial, sob pena de violação do texto constitucional. 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - APREENSÃO DE LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS 
FISCAIS REALIZADA, EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, POR AGENTES 
FAZENDÁRIOS E POLICIAIS FEDERAIS, SEM MANDADO JUDICIAL - 
INADMISSIBILIDADE - ESPAÇO PRIVADO, NÃO ABERTO AO PÚBLICO, SUJEITO À 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI)- 
SUBSUNÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE "CASA" - NECESSIDADE DE ORDEM 
JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEVER DE 
OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE SEUS ÓRGÃOS E AGENTES, DOS LIMITES JURÍDICOS 
IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO E PELAS LEIS DA REPÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA EM 
TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA - 
INIDONEIDADE JURÍDICA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA - FISCALIZAÇÃO - PODERES - NECESSÁRIO RESPEITO AOS DIREITOS E 
GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE TERCEIROS .  

(...) 

A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO LIMITAÇÃO 
CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO EM TEMA DE FISCALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA - CONCEITO DE "CASA" PARA EFEITO DE PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL - AMPLITUDE DESSA NOÇÃO CONCEITUAL, QUE TAMBÉM 
COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE 
ALGUÉM EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE 
MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI) . - Para os fins da proteção jurídica a que se 
refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de "casa" revela-
se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao 
público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, 
observada essa específica limitação espacial (área interna não acessível ao público), os 
escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade, "embora sem conexão com a 
casa de moradia propriamente dita" (NELSON HUNGRIA).  

(...) 

(STF - HC: 82788 RJ, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 12/04/2005, 
Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 02-06-2006 PP-00043 EMENT VOL-02235-01 
PP-00179). 
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 Logo, vimos que o conceito de “casa” para os tribunais superiores é mais amplo, é o 
que se chama de CONCEITO NORMATIVO DE CASA. No conceito normativo de casa, 
a ideia de proteção constitucional da inviolabilidade não se limita a uma residência 
habitável. É mais amplo, abrangendo qualquer compartimento habitado, qualquer 
aposentado ocupado de habitação coletiva; qualquer compartimento privado não 
aberto ao público, onde alguém exerce alguma profissão ou atividade. 

Em que pese o dispositivo constitucional falar em cumprimento de determinação judicial durante 
o dia, já houve decisão do STF no sentido de permitir o ingresso, mediante ordem judicial, durante 
a noite, em escritório de advocacia, para instalação dos referidos equipamentos de captação de 
sinais acústicos (Informativo 529 do STF). 

Escuta Ambiental e Exploração de Local: Escritório de Advogado e Período Noturno  

Afastou-se, de igual modo, a preliminar de ilicitude das provas obtidas mediante 
instalação de equipamento de captação acústica e acesso a documentos no ambiente 
de trabalho do último acusado, porque, para tanto, a autoridade, adentrara o local três 
vezes durante o recesso e de madrugada. Esclareceu-se que o relator, de fato, teria 
autorizado, com base no art. 2º, IV, da Lei 9.034/95, o ingresso sigiloso da 
autoridade policial no escritório do acusado, para instalação dos referidos 
equipamentos de captação de sinais acústicos, e, posteriormente, determinara a 
realização de exploração do local, para registro e análise de sinais ópticos. Observou-
se, de início, que tais medidas não poderiam jamais ser realizadas com publicidade 
alguma, sob pena de intuitiva frustração, o que ocorreria caso fossem praticadas 
durante o dia, mediante apresentação de mandado judicial. Afirmou-se que a 
Constituição, no seu art. 5º, X e XI, garante a inviolabilidade da intimidade e do 
domicílio dos cidadãos, sendo equiparados a domicílio, para fins dessa inviolabilidade, 
os escritórios de advocacia, locais não abertos ao público, e onde se exerce profissão 
(CP, art. 150, § 4º, III), e que o art. 7º, II, da Lei 8.906/94 expressamente assegura ao 
advogado a inviolabilidade do seu escritório, ou local de trabalho, de seus arquivos e 
dados, de sua correspondência, e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, 
salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de 
representante da OAB. Considerou-se, entretanto, que tal inviolabilidade cederia lugar 
à tutela constitucional de raiz, instância e alcance superiores quando o próprio 
advogado seja suspeito da prática de crime concebido e consumado, sobretudo no 
âmbito do seu escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Aduziu-se que o 
sigilo do advogado não existe para protegê-lo quando cometa crime, mas proteger 
seu cliente, que tem direito à ampla defesa, não sendo admissível que a 
inviolabilidade transforme o escritório no único reduto inexpugnável de 
criminalidade. Enfatizou-se que os interesses e valores jurídicos, que não têm caráter 
absoluto, representados pela inviolabilidade do domicílio e pelo poder-dever de punir 
do Estado, devem ser ponderados e conciliados à luz da proporcionalidade quando em 
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conflito prático segundo os princípios da concordância. Não obstante a equiparação 
legal da oficina de trabalho com o domicílio, julgou-se ser preciso recompor a ratio 
constitucional e indagar, para efeito de colisão e aplicação do princípio da concordância 
prática, qual o direito, interesse ou valor jurídico tutelado por essa previsão. Tendo em 
vista ser tal previsão tendente à tutela da intimidade, da privatividade e da dignidade 
da pessoa humana, considerou-se ser, no mínimo, duvidosa, a equiparação entre 
escritório vazio com domicílio stricto sensu, que pressupõe a presença de pessoas que 
o habitem. De toda forma, concluiu-se que as medidas determinadas foram de todo 
lícitas por encontrarem suporte normativo explícito e guardarem precisa justificação 
lógico-jurídico constitucional, já que a restrição conseqüente não aniquilou o núcleo do 
direito fundamental e está, segundo os enunciados em que desdobra o princípio da 
proporcionalidade, amparada na necessidade da promoção de fins legítimos de ordem 
pública. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Eros Grau, que acolhiam 
a preliminar, ao fundamento de que a invasão do escritório profissional, que é 
equiparado à casa, no período noturno estaria em confronto com o previsto no art. 5º, 
XI, da CF. 

Inq 2424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 19 e 20.11.2008. (Inq-2424). 

Perceba que neste caso, o ingresso em período noturno era a única forma de dar efetividade a 
determinação judicial de instalação de aparelho de captação de sinais (interceptação ambiental). 
Caso a diligência fosse realizada durante o dia e com o consentimento do preposto do escritório, 
a medida não surtiria efeito algum. Além disso, foi registrado na decisão do STF que escritório de 
advocacia goza de inviolabilidade domiciliar, mas esse direito assegurado constitucionalmente não 
pode ser utilizado para transformar o espaço em reduto de crime. Acrescenta ainda que, no caso 
em análise, o próprio advogado responsável pelo escritório era investigado. 

Assim sendo, percebemos que o trecho “durante o dia, por determinação judicial” também já foi 
flexibilizado pelo STF, ao permitir o ingresso no domicílio profissional de advogado para instalação 
de aparelhos de interceptação ambiental. 

Vamos fazer um resumo do que foi visto na aula de hoje: 

Resumindo  

à A apresentação da autoridade policial por mandado de busca e apreensão domiciliar possui 
fundamento nos artigos 240º e ss do CPP e no Art. 5º, XI, da CF/1988. 

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 14 

 

à O conceito de casa está no art. 150 do Código Penal:  

qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, 
compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade 

Logo, escritórios profissionais (escritório de contabilidade, de advocacia) estão protegidos pelo 
texto constitucional e os ingressos nesses locais por agentes fazendários ou policiais requer 
mandado judicial à É o que se chama de conceito normativo de casa. 

à Em relação ao cumprimento de ordem judicial em domicílio alheio ser durante o dia. Vimos que 
já houve exceção a essa regra. Foi aceito o ingresso durante a noite em escritório de advocacia 
para implantação de interceptação ambiental. 

 

a. Fique atento a nova Lei de Abuso de Autoridade! Vejamos o que diz o Art. 
22 da Lei 13.869/2019: 

 

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; 

Regra: A	casa	é	asilo	
inviolável	do	indivíduo,	
ninguém	nela	podendo	

penetrar. Exceção 

Com o consentimento 
do morador, a 
qualquer hora.

Em caso de 
flagrante delito, a 

qualquer hora.

Em caso de 
desastre, a 

qualquer hora.

Para prestar 
socorro, a 

qualquer hora.

Para	prestar	
socorro,	a	

qualquer	hora.
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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. 

 

b. Além disso, atente-se também para a alteração que a Lei de Abuso de Autoridade fez no 
Estatuto da OAB: 

Art. 7º-B  Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos 
incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei:      (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.    (Incluído pela Lei nº 13.869. 
de 2019) 

Vejamos o que diz o Art. 7º, II, do referido estatuto: 

II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus 
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e 
telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; (Redação dada pela Lei nº 
11.767, de 2008). 

 Tal alteração não conflita com a jurisprudência do STF. No caso que o STF analisou e 
permitiu a entrada no escritório de advocacia durante o período noturno, o advogado era também 
suspeito dos crimes, não atuava exclusivamente como patrono de seu cliente nos limites da 
advocacia. 

É isso pessoal! Hoje tratamos sobre o direito à inviolabilidade da casa, vimos qual é o conceito 
normativo de casa, tratamos da exploração desse direito e do termo “casa” no âmbito dos 
tribunais superiores. 

 

2 – IMUNIDADE PARLAMENTAR  

Olá pessoal! Hoje vamos tratar de um tema relevante e atual para as provas de concurso público. 
Estou falando da imunidade parlamentar formal. 

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 16 

Antes de aprofundarmos no tema, vamos a uma breve revisão do assunto. 

As imunidades parlamentares podem ser divididas entre formal e material, vejamos o quadro 
abaixo: 

 

IMUNIDADE MATERIAL 

art. 53, caput, CF

(freedom of speech).

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

Imunidade em relação a 
opiniões, palavras e votos.
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O tema abordado na aula de hoje é recortado na imunidade formal. O STF voltou a apreciar a 
matéria no Informativo 939. 

Em relação a prisão, temos que os congressistas não poderão ser presos, salvo em 
flagrante de crime inafiançável. Em caso de prisão, deve-se remeter os autos do 
processo de prisão à Casa respectiva (Câmara dos Deputados se for deputado ou 
Senado se for senador). A casa congressista, por sua vez, irá decidir sobre a prisão 
por maioria do voto de seus membros. 

 Obs.: Os vereadores não gozam de imunidade formal. Em relação a imunidade 
material, possuem apenas por manifestações relacionadas ao mandato e feitas 

dentro do município. 

Após breve introdução sobre as imunidades parlamentares, vejamos como ficou o atual 
posicionamento do STF no Informativo 939: 

IMUNIDADE FORMAL

Quanto à prisão (freedom from 
arrest) – art. 53, § 2º.

§ 2º Desde a expedição do 
diploma, os membros do Congresso 

Nacional não poderão ser presos, 
salvo em flagrante de crime 

inafiançável. Nesse caso, os autos 
serão remetidos dentro de vinte e 

quatro horas à Casa respectiva, para 
que, pelo voto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão.

Imunidade em relação a prisão. Não 
poderão ser presos, salvo em flagrante 

delito de crime inafiançável.

A regra abrange as prisões provisórias.

Quanto ao processo 
art. 53, § 3º.

§ 3º Recebida a denúncia contra o 
Senador ou Deputado, por crime 
ocorrido após a diplomação, o 
Supremo Tribunal Federal dará 

ciência à Casa respectiva, que, por 
iniciativa de partido político nela 

representado e pelo voto da maioria 
de seus membros, poderá, até a 

decisão final, sustar o andamento da 
ação.

O processo pode ser suspenso 
pela respectiva casa parlamentar.
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O Plenário, por maioria, indeferiu medidas cautelares em ações diretas de 
inconstitucionalidade ajuizadas contra os arts. 33, § 3º, e 38, §§ 1º, 2º e 3º, da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, os §§ 2º ao 5º do art. 102 da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Resolução 577/2017 da respectiva 
Assembleia Legislativa, bem como contra os §§ 2º ao 5º do art. 29 da Constituição do 
Estado do Mato Grosso e a Resolução 5.221/2017 da respectiva Assembleia Legislativa. 
Os dispositivos constitucionais impugnados estendem aos deputados estaduais as 
imunidades formais previstas no art. 53 da Constituição Federal (CF) (1) para deputados 
federais e senadores. Já as Resoluções revogam prisões cautelares, preventivas e 
provisórias de deputados estaduais e determinam o pleno retorno aos mandatos 
parlamentares, com todos os seus consectários. 

O Colegiado entendeu que a leitura da Constituição da República revela que, sob os 
ângulos literal e sistemático, os deputados estaduais têm direito às imunidades formal 
e material e à inviolabilidade conferidas pelo constituinte aos congressistas, no que 
estendidas, expressamente, pelo § 1º do art. 27 da CF (2). 

Asseverou que o dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas em torno de 
quais imunidades são abrangidas pela norma extensora. A referência no plural, de 
cunho genérico, evidencia haver-se conferido a parlamentares estaduais proteção sob 
os campos material e formal. Se o constituinte quisesse estabelecer estatuto com menor 
amplitude para os deputados estaduais, o teria feito expressamente, como fez, no inciso 
VIII do art. 29 (3), em relação aos vereadores. 

A extensão do estatuto dos congressistas federais aos parlamentares estaduais traduz 
dado significante do pacto federativo. O reconhecimento da importância do Legislativo 
estadual viabiliza a reprodução, no âmbito regional, da harmonia entre os Poderes da 
República. É inadequado, portanto, extrair da Constituição Federal proteção reduzida 
da atividade do Legislativo nos entes federados, como se fosse menor a relevância dos 
órgãos locais para o robustecimento do Estado Democrático de Direito. 

Acrescentou que reconhecer a prerrogativa de o Legislativo sustar decisões judiciais de 
natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação 
da função parlamentar não implica dar-lhe carta branca. Prestigia-se, ao invés, a Carta 
Magna, impondo-se a cada qual o desempenho do papel por ela conferido. 

(...) 

STF. Plenário. ADI 5823 MC/RN, ADI 5824 MC/RJ e ADI 5825 MC/MT, rel. orig. Min. 
Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgados em 8/5/2019 (Info 939). 
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No julgado, o STF reafirmou o seu entendimento quanto a imunidade formal dos DEPUTADOS 
ESTADUAIS. Assim, os deputados estaduais, por extensão das garantias e imunidades dos 
deputados federais, possuem as mesmas imunidades previstas na CF/1988. 

Pelo que foi exposto, podemos extrair do informativo dois principais pontos: 

a. É constitucional o dispositivo da constituição estadual que estendem aos deputados 
estaduais as mesmas imunidades previstas na Constituição Federal para os deputados 
federais. 

O STF resolveu, em interpretação sistemática, que aos deputados estaduais aplicam-se as mesmas 
regras de imunidade dos deputados federais. Assim, se a CF 1988 estendeu a possibilidade de os 
deputados estaduais possuírem as mesmas imunidades relativas aos deputados federais, não cabe 
ao intérprete fazer uma leitura restritiva do estatuto congressista. 

b. É constitucional decisão da Assembleia Legislativa que revoga prisão preventiva ou 
medidas cautelares imposta pelo Poder Judiciário contra o Deputado Estadual. 

O entendimento atual é de que a casa legislativa estadual (Assembleia Legislativa) pode sustar 
decisões judiciais que afastem o parlamentar de seu exercício, lançando mão dos dispositivos 
constitucionais que conferem imunidades parlamentares (art. 53, caput e §§ da CF/1988). 

O fundamento desta decisão são os art. 53, § 2º (confere a imunidade) c/c art. 27, § 1º da CF/88 
(norma que aplica aos deputados estaduais as mesmas regras dos deputados federais). 

Em resumo, qual é o entendimento atual do STF? É constitucional os dispositivos de Constituições 
Estaduais que estendem as imunidades formais previstas na CF 1988 aos deputados estaduais. 
Logo, pode a Assemblei Legislativa revogar decisões judiciais acerca de prisão provisória de 
deputado estadual, lançando mão de dispositivo estadual relativo a imunidade formal. 

 Além disso, cumpre registrar que este entendimento também é aplicado para as 
medidas cautelares penais. Ou seja, caso o Poder Judiciário determine medidas 
cautelares em desfavor de deputado estadual, pode a Assembleia Legislativa, com base 
na imunidade formal dos seus parlamentares, revogar a decisão judicial e determinar o 
pleno retorno do parlamentar ao seu mandato. 

O entendimento do STF vale tanto para prisão como para as medidas cautelares penais. A decisão 
do STF foi no sentido de valorizar o Pacto Federativo e determinar a importância do legislativo 
estadual para o Estado Democrático de Direito. 

Fique atento! Caso esteja resolvendo questões de provas anteriores, considere que este 
informativo é do dia 08/05/2019. 
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Fica aqui uma curiosidade! Já houve casos em que não foi aplicada a imunidade parlamentar 
formal. Estamos tratando de um caso específico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
em que, dos 24 deputados da Assembleia 23 eram indiciados em diversos inquéritos. Nesse caso, 
entendeu-se pela não aplicação da imunidade parlamentar formal. Houve um afastamento 
excepcional no sentido “de se buscar interpretação que conduza à aplicação efetiva e eficaz do 
sistema constitucional como um todo.” 

ÄHipótese de afastamento da imunidade parlamentar formal de deputados estaduais  

(...) Prisão decretada em ação penal por ministra do Superior Tribunal de Justiça. 
Deputado Estadual.(...) 2. Os elementos contidos nos autos impõem interpretação que 
considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente, como 
previsto no art. 53, §2º, da Constituição da República. Há de se buscar interpretação 
que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. (...). 
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, composta de vinte e quatro 
deputados, dos quais, vinte e três estão indiciados em diversos inquéritos, afirma 
situação excepcional e, por isso, não se há de aplicar a regra constitucional do art. 53, 
§2º, da Constituição da República, de forma isolada e insujeita aos princípios 
fundamentais do sistema jurídico vigente. 

[HC 89.417, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 22-8-2006, DJ de 15-12-2006.] 

DIREITO PROCESSUAL PENAL  

Oi pessoal! Aqui é Oto Andrade. Hoje vamos falar sobre um três tema importante nas provas de 
concursos envolvendo os cargos de delegado de polícia. 

Vem comigo! 
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1 - AÇÃO CONTROLADA DA LEI Nº 12.850/13 (LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E 
ENTREGA VIGIADA DA LEI N° 11.343/06 (LEI DE DROGAS) E DA LEI N° 9.613/98 
(LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS). 

De antemão, cabe lembrar que tem sido cada vez mais comum em provas de concurso convenções 
internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Em razão disso, já alerto que o tema é referenciado 
pela Convenção de Palermo (Contra o Crime Organizado Transnacional). No Art. 2, i), da referida 
convenção temos que:  

"Entrega vigiada" - a técnica que consiste em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas 
saiam do território de um ou mais Estados, os atravessem ou neles entrem, com o 
conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a finalidade de 
investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática.  

Há previsão da figura da entrega vigiada também na Convenção de Viena. 

Para melhor compreensão da matéria, vamos dividir a temática em três grandes tópicos, ao final 
traçaremos um quadro sintético sobre tudo que foi abordado. 

Os termos flagrante diferido ou postergado costumam ser utilizados como sinônimos para 
representar gênero, do qual são espécies a ação controlada e a entrega vigiada (referentes a Lei 
de Organização Criminosa, Lei de Drogas e Lei de Lavagem de Capitais). 

Os institutos que serão tratados hoje, nada mais são do que uma exceção à regra do Art. 301 do 
Código de Processo Penal: Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 
agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades 
policiais e seus agentes possuem o DEVER de prender quem seja encontrado em flagrante delito. 
O flagrante postergado, prorrogado, diferido (ação controlada, entrega vigiada, não-atuação 
policial) nada mais são do que: não prender o sujeito em situação de flagrância para que a 
investigação seja otimizada (exceção à obrigatoriedade da prisão em flagrante). 

Vejamos agora cada um dos institutos em suas respectivas leis: 

Entrega Vigiada – Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06) 

A Lei de Drogas prevê a possibilidade de se realizar a entrega vigiada (não-atuação policial) em 
casos envolvendo portadores de entorpecentes e seus precursores. Vejamos: 

Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta 
Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido 
o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: 
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(...) 

II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos 
ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território 
brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de 
integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal 
cabível. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida 
desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do 
delito ou de colaboradores. 

Nesta Lei, fica clara a necessidade de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Este é um dos pontos mais 
cobrados em concurso e mais importantes do tema. Para que a entrega vigiada da Lei de Drogas 
seja realizada, é necessário que haja autorização judicial, ouvido o Ministério Público. 

Fique atento, as provas também costumam chamar de “não-atuação policial” nos moldes do que 
está previsto na legislação ordinária. 

Observe também que se aplica não só para substâncias entorpecentes (drogas), mas também para 
seus precursores ou outros produtos utilizados na produção da droga. É muito comum sua 
ocorrência no caso de drogas sintéticas. 

Outro ponto de grande importância é em relação a FINALIDADE. No caso da Lei de Drogas, a 
finalidade da aplicação da Técnica de Investigação da “Entrega vigiada” é RESPONSABILIZAR 
OUTROS INTEGRANTES. 

Veremos mais adiante que, diferentemente da Ação Controlada da Lei de Organização Criminosa, 
a entrega vigiada (da Lei de Drogas) exige autorização judicial prévia. 

 

Observação 1: Os termos costumam ser confundidos e muitas vezes utilizados como sinônimos. 
O importante para resolver as questões de concursos é saber sobre qual matéria está sendo 
tratada, se se trata de casos envolvendo a Lei de Drogas, a Lei de Lavagem de Capitais ou a Lei 
de Organização Criminosa. Identificado a lei que é aplicada deve-se partir dela para responder à 
questão. Por exemplo, o enunciado pode trazer o termo “ação controlada” e falar, “com base na 
lei de droga”, nesse caso, o examinador quer saber a sistemática desta técnica de investigação a 
partir da Lei de Drogas. 
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Observação 2: É possível a aplicação, em um mesmo caso, da Lei de Drogas, da Lei de Lavagem 
de Capitais e da Lei de Organização Criminosa, sendo cabível, portanto, a utilização da técnica de 
investigação que for mais conveniente a investigação. 

Observação: 3: Não confunda as técnicas de investigação estudadas hoje com a figura do 
flagrante preparado. Este, objeto da Súmula 145 do STF, é considerado ilegal. Súmula 145. Não 
há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 

 

Lei de Lavagem de Capitais (Lei n° 9.613/98) 

Antes de avançarmos para o instituto do flagrante postergado na Lei de Organização Criminosa 
(mais moderna em relação as demais leis), vamos ver como o tema é abordado na Lei de Lavagem 
de Capitais: 

Art. 4°-B.  A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos 
ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua 
execução imediata puder comprometer as investigações. (Incluído pela Lei nº 12.683, 
de 2012). 

Neste caso, percebe-se que, assim como ocorre na Lei de Drogas, é necessário autorização 
judicial para suspender a prisão em flagrante. Há um diferencial quanto a finalidade. De outro 
modo, verifica-se que a finalidade é mais genérica, haja vista que o motivo é “quando sua 
execução imediata puder comprometer as investigações”. 

Agora, vamos ver como tema é tratado na Lei de Organização Criminosa. Esta lei trouxe diversas 
novidades em relação a técnicas de investigação, principalmente em relação a ação controlada, 
quando os fatos apurados envolverem a atuação de Organizações Criminosas. 

Lei de Organização Criminosa (Lei n° 12.850/13) 

A lei de Organização Criminosa inovou em nosso ordenamento jurídico em diversos institutos, um 
deles é em relação a ação controlada que estamos estudando. Vejamos como é abordado na lei: 

Art. 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa 
relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que 
mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no 
momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. 

§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente 
comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e 
comunicará ao Ministério Público. 
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§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações 
que possam indicar a operação a ser efetuada. 

§ 3º Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao 
Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das 
investigações. 

§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação 
controlada. 

Art. 9º Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da 
intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das 
autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do 
investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, 
instrumento ou proveito do crime. 

Dessa forma, a ação controlada da Lei n° 12.850/13 nada mais é do que retardar a intervenção 
policial (flagrante delito) ou administrativa em relação a atividades praticadas por organização 
criminosa, mantendo-se sob acompanhamento para que a medida se concretize no momento mais 
eficaz a formação de provas. A ação controlada será previamente comunicada ao juiz. 

Vamos dividir o conceito em tópicos para uma melhor compreensão: 

I. Retardar a intervenção policial ou administrativa 

a) Policial 

Nada mais é do que retardar o flagrante para que a prisão se consume no momento mais 
adequado a formação de provas. A autoridade policial pode se valer da ação controlada para não 
efetuar a prisão em flagrante de imediato e, fazendo-se o acompanhamento e monitoramento dos 
fatos, prender somente no momento mais adequado. Ex.: O delegado não efetua a prisão em 
flagrante de criminoso que transporta armas em rodovia, mas opta por acompanhar e monitorar 
o veículo até que se consiga conhecer o seu destinatário. Perceba que, nesse exemplo, o delegado 
deixa de efetuar a prisão de 1 (um) integrante da organização criminosa para obter maiores 
informações sobre o seu funcionamento e se há outras pessoas envolvidas. 

 

b) Administrativa 

Trata-se de retardar a intervenção administrativa, ou seja, os órgãos administrativos, quando 
tiverem conhecimento de fatos relacionados a investigação criminal relacionado a organizações 
criminosas poderão, seguindo os requisitos legais, deixar de realizar a intervenção administrativa. 
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Ex.: No exemplo do item “a” acima, o órgão aduaneiro responsável pela fiscalização da carga, 
deixa de realizar a fiscalização para que a carga siga, sem ser interceptada, até o seu destinatário. 

 

II. Organização criminosa ou a ela vinculada 

Para que a medida seja adotada, não é necessário que se tenha certeza do envolvimento de 
organização criminosa. Por vezes, o conhecimento de envolvimento de organizações criminosas 
só vem à tona quando a investigação policial já está avançada. Em razão disso, é possível 
demonstrar o envolvimento de organizações criminosas devido as circunstâncias fáticas. O 
dispositivo legal ainda flexibiliza essa demonstração quando prevê “ou a ela vinculada”. No 
exemplo do item “1”, basta demonstrar que o comprador ou destinatário das armas seja uma 
organização criminosa. O transportador, ainda que não seja integrante de organização criminosa, 
pode ter em seu desfavor a realização de uma ação controlada. Em resumo, a realização de ação 
controlada pode ser feita contra qualquer pessoa vinculada a organização criminosa, não sendo 
necessário que seja integrante da organização. 

 

III. No momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações 

Aqui há um ponto importante para diferenciar esta medida da entrega vigiada da lei de drogas. 
Na ação controlada da Lei n° 12.850/13, o objetivo da medida é colher maiores provas e 
informações a respeito dos crimes (na entrega vigiada da lei de drogas, a finalidade é de identificar 
e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição). 

Dessa forma, na lei de organizações criminosas, a utilização da ação controlada deve ser voltada 
a colheita de provas e obtenção de novas informações a respeito dos fatos envolvendo essas 
organizações. 

 

IV. Previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os 
seus limites e comunicará ao Ministério Público 

Outra grande inovação da Lei n° 12.850/13. Para a realização da ação controlada da lei de 
organizações criminosas não é necessário autorização judicial. Basta que o juiz seja comunicado 
da execução da ação controlada. Após a comunicação da ação controlada, o juiz comunicará o 
membro do MP e poderá estabelecer limites a execução da medida. Perceba que é diferente da 
autorização judicial das demais leis que estudamos hoje. Nas demais leis (lei de drogas e lei de 
lavagem de capitais) a realização da medida depende de autorização judicial, o delegado de 
polícia não pode iniciar tal medida sem autorização do juízo. Já na lei de organização criminosa, o 
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delegado inicia a medida e comunica a sua execução ao juiz, este, por sua vez, poderá estabelecer 
limites ou até mesmo determinar que a medida seja finalizada. 

 

Obs.: Conforme Art. 9º da Lei 12.850/13 se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, 
só poderá ser executada se houver cooperação policial internacional. Ou seja, é preciso que a 
execução dessa medida esteja ajustada com as autoridades policiais de outros países. 

Sintetizando 

 

Saiba também que existe previsão de institutos semelhantes para os casos de 
terrorismo e tráfico de pessoas (por aplicação subsidiária da Lei nº 12.850/2013). 
Vejamos: 

 

Art. 16º da Lei de Terrorismo (Lei nº 13.260/2016): Aplicam-se as disposições da Lei nº 
12.850, de 2 agosto de 2013, para a investigação, processo e julgamento dos crimes 
previstos nesta Lei. 

Lei de tráfico de pessoas (Lei nº 13.344/2016): Art. 9º Aplica-se subsidiariamente, no 
que couber, o disposto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 . 

Vejamos como o tema vem sendo cobrado nas provas: 

Lei n° 11.343/06 Lei n° 9.613/98 Lei n° 12.850/13

aplica-se aos 
casos 

envolvendo
drogas lavagens de capitais organizações 

criminosas

finalidade 
Identificar e 

responsabilizar maior 
número de integrantes

Não comprometer as 
investigações

Formação de provas e 
obtenção de 
informações

autorização 
judicial prévia necessária necessária basta a comunicação 

ao juiz

Retardar 
intervenção 

administrativa
não tem previsão não tem previsão é	possível
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CESPE - 2018 - Delegado de Polícia Federal 
Acerca de prisão, de liberdade provisória e de fiança, julgue o próximo item de acordo 
com o entendimento do STF e a atual sistemática do Código de Processo Penal. 
Situação hipotética: A polícia foi informada da possível ocorrência de crime em 
determinado local. Por determinação da autoridade policial, agentes se dirigiram ao 
local e aguardaram o desenrolar da ação criminosa, a qual ensejou a prisão em flagrante 
dos autores do crime quando praticavam um roubo, que não chegou a ser consumado. 
Foi apurado, ainda, que se tratava de conduta oriunda de grupo organizado para a 
prática de crimes contra o patrimônio. Assertiva: Nessa situação, o flagrante foi lícito 
e configurou hipótese legal de ação controlada. 

A alternativa foi considerada ERRADA. 

FUMARC - 2018 - PC-MG - Delegado de Polícia Substituto 
Sobre a ação controlada prevista na Lei 12.850/13, é CORRETO afirmar: 
a) A intervenção policial ou administrativa poderá ser postergada sem que exista prévia 

comunicação ao juízo competente. 
b) Consiste na imediata intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada 

no âmbito de organização criminosa ou a esta vinculada. 
c) Mesmo que envolva a transposição de fronteiras, não haverá necessidade de 

cooperação do país tido como provável destino do investigado. 
d) Poderá ter seus limites definidos pelo juiz competente. 

A resposta correta é a letra d. Decorre diretamente da Lei n° 12.850 (Lei de Organização 
Criminosa). Art. 8º, § 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente 
comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao 
Ministério Público. 

  

UEG - 2018 - PC-GO - Delegado de Polícia 
Nos termos da Lei n. 12.850/2013, a ação controlada consiste em retardar a intervenção 
policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela 
vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida 
legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de 
informações. Acerca desse instituto, verifica-se que  
 
a) no início da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. 
a comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que 
possam indicar a operação a ser efetuada. 
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b) até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao 
Ministério Público e à defesa técnica, como forma de garantir o êxito das investigações. 
c) o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente 
comunicado ao Ministério Público que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e 
comunicará ao juiz competente. 
d) se envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou 
administrativa poderá ocorrer sem a cooperação das autoridades dos países que 
figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos 
de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. 

A alternativa corre é a letra b.  

Art. 8º, § 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter 
informações que possam indicar a operação a ser efetuada. 

É isso pessoal, vimos que o tema possui grande incidência em provas de concurso público. O tema 
não é difícil, mas possui alguns detalhes que não podem ser esquecidos na hora de resolver as 
questões. Não se esqueça de utilizar o quadro resumo deste material, nele constam os pontos 
mais relevantes envolvendo a matéria. 

2 - ASPECTOS PROCESSUAIS PENAIS DA LEI Nº 13.344/2016. 

Esta lei dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre 
medidas de atenção às vítimas. Trata-se de um assunto atual e que vem sendo cobrado nos 
concursos para o cargo de Delegado de Polícia. 

Este tema tem grande importância para o cargo de Delegado de Polícia pois inova no 
ordenamento jurídico concedendo importantes prerrogativas processuais à autoridade policial. 

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a Lei nº 13.344/2016 trouxe diversas alterações no 
ordenamento jurídico, a exemplo da alteração do tipo penal de Tráfico de Pessoas (Art. 149-A do 
Código Penal). Hoje, trataremos especificamente das novidades envolvendo os aspectos 
processuais penais. 

O Art. 11 da Lei nº 13.344/2016 alterou o Código de Processo Penal que passou a vigorar da 
seguinte forma: 

Art. 13-A do CPP prevê que: 

Nos crimes previstos nos arts. 148 (Sequestro e cárcere privado), 149 (Redução a 
condição análoga à de escravo) e 149-A (Tráfico de Pessoas), no § 3º do art. 158 
(“Sequestro Relâmpago”) e no art. 159 (Extorsão mediante sequestro) do Decreto-Lei 
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no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 (Envio ilegal de 
criança ou adolescente para o exterior) da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia 
poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa 
privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. 

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
conterá: 

Dessa forma, tal dispositivo só se aplica aos seguintes crimes: Sequestro e cárcere privado, 
Redução a condição análoga à de escravo, Tráfico de Pessoas, “Sequestro Relâmpago”, 
Extorsão mediante sequestro e Envio ilegal de criança ou adolescente para o exterior. 

• Fique atento ao seguinte: 

Ä A legislação trata do poder de requisição para “o membro do Ministério Público ou o Delegado 
de Polícia”. Com relação ao Delegado de Polícia, consta na Lei nº 12.830/2013 (dispõe sobre a 
investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia) o poder de requisição geral para 
“perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos”.  

Ä É possível solicitar dados e informações cadastrais não só dos suspeitos, mas também da própria 
vítima. 

Ä O prazo para atendimento da requisição é de 24 horas, em razão necessidade de uma resposta 
célere no âmbito da investigação. 

Por sua vez, o Art. 13-B do CPP prevê: 

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico 
de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão 
requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de 
telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos 
adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima 
ou dos suspeitos do delito em curso. 

 

Diferentemente do Art. 13-A, o Art. 13-B trata exclusivamente do Tráfico de Pessoas. Fique 
atento a esse ponto, em que pese parte da doutrina entender que se aplica interpretação 
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extensiva ao Art. 13-B dos crimes previstos no Art. 13-A, a lei não traz expressamente essa 
previsão. No dispositivo do Art. 13-B o legislador tratou apenas do “Tráfico de Pessoas”. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, 
setorização e intensidade de radiofrequência. 

Exemplo comum de sinais é o acesso às ERBs (Estações Rádio Base). 

§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal: 

I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que 
dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei; 

O conteúdo de que trata este artigo está relacionado ao acesso de informações a respeito de 
localização de pessoas (acesso de sinais). Acesso ao sigilo das comunicações telefônicas, por 
exemplo, continua sendo regido pela Lei nº 9.296/1996. Em resumo, este dispositivo autoriza 
somente o acesso à sinais e informações que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos 
do delito. Caso seja necessário o acesso ao conteúdo das conversas telefônicas (interceptação 
das comunicações telefônicas) deverá ser feita representação, por parte do Delegado de 
Polícia, nos moldes e requisitos da Lei nº 9.296/1996. 

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não 
superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período; 

III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a 
apresentação de ordem judicial. 

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no 
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva 
ocorrência policial. 

§ 4º  Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade 
competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou 
telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como 
sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do 
delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. 

Para os §§ 3 e 4 e para os incisos II e III do § 2º a técnica legislativa não foi tão boa. Os dispositivos 
não foram redigidos em uma ordem lógica que facilite a compreensão, em razão disso, dividimos 
os pontos importantes da seguinte forma 

Ä Na hipótese deste artigo, o prazo máximo para instauração do inquérito policial será 
de 72 horas, contando do registro da ocorrência policial. 
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Ä Após a representação do delegado de polícia (ou requisição do MP), caso o juiz não 
decida no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade (DELEGADO OU MEMBRO DO MP) PODERÁ 
REQUISITAR DIRETAMENTE ÀS EMPRESAS para que disponibilizem imediatamente os meios 
técnicos adequados (sinais, informações) que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos, 
com imediata comunicação ao juiz. 

Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro. Devido a urgência do caso, o 
LEGISLADOR FLEXIBILIZOU A RESERVA DE JURISDIÇÃO. Dessa forma, caso haja demora na 
decisão judicial, o Delegado de Polícia poderá requisitar, com imediata comunicação ao juiz, as 
informações diretamente das empresas prestadoras de telecomunicação e/ou telemática. 

Perceba que neste caso, em razão da demora do juiz em decidir sobre uma medida que envolve 
reserva de jurisdição, o Delegado de Polícia adota as providências necessárias à obtenção das 
informações, comunica o juiz que adotou tais providências em razão da não resposta no prazo de 
12 (doze) horas. 

Em resumo, nestes casos, após a representação do Delegado de Polícia, o juiz tem o prazo de 12 
(doze) horas para decidir sobre o deferimento ou indeferimento da medida cautelar. Caso o juízo 
permaneça inerte por mais de 12 (doze) horas, a autoridade (Delegado de Polícia ou Membro do 
MP) poderá requisitar diretamente das empresas, sendo tal medida, comunicada ao juiz. 

Esta medida, além de inovar no ordenamento jurídico quanto a matéria que envolve reserva de 
jurisdição, também confere ao Delegado de Polícia importante instrumento na utilização de 
técnicas de investigação criminal. Em razão disso, tal dispositivo possui grande importância nos 
concursos públicos para os cargos de Delegado de Polícia. 

O fornecimento de informações e sinais que tratamos acima, deverá ser fornecida pelas 
empresas por prazo não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período. 
Caso seja necessário período superior a esse (30 dias + 30 dias) será necessária 
autorização judicial. 

 

Por outro lado, os artigos 8° e 9° da Lei nº 13.344/2016 também trouxeram novidades 
processuais penais. 

O Art. 8 da Lei nº 13.344/2016 trouxe novidades sobre as Medidas Assecuratórias 
(também atualizadas pela Lei nº 13.964, de 2019): sequestro, hipoteca, arresto, 
alienação antecipada de bens etc. 
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No mesmo dispositivo, também é prevista a possibilidade de alienação antecipada de bens 
sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver 
dificuldade para sua manutenção. 

Já o Art. 9 da Lei nº 13.344/2016, prevê que se aplica subsidiariamente, no que couber, 
a Lei de Organização Criminosa. 

Veja como o assunto vem sendo cobrado nas provas de concursos: 

Na prova de Delegado da Polícia Civil do Acre (2017), foram cobradas as seguintes assertivas: 

I) Quando o delegado de polícia requisitar às empresas prestadoras de serviços meios 
técnicos de localização de vítima ou suspeitos, como sinais e outras informações, o 
inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 05 dias, contados da data 
do registro de ocorrência (FALSA). 

Como vimos, o prazo máximo é de 72 (setenta e duas) horas. 

III) Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de 
pessoas, o delegado de polícia poderá requisitar, mediante autorização judicial, às 
empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que 
disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados - como sinais, informações 
e outros - que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso 
(CORRETA). 

É a transcrição do Art. 13-B da Lei nº 13.344/2016. 

Já na prova para Promotor Substituto do MPE-PR (2019) foi considerada CORRETA a seguinte 
assertiva: 

d) Nos termos da Lei n. 13.344/16 (que dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico 
interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas), tanto o 
delegado de polícia como o Ministério Público podem provocar o juízo para que 
decrete, em havendo indícios suficientes de infração penal, medidas assecuratórias 
relacionadas a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou acusado, ou 
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou 
proveito do crime de tráfico de pessoas. 

Dica do Professor: Sempre que estiver se atualizando da legislação, procure ler e estudar a lei 
que promove a alteração e não somente a lei alterada. No nosso caso, por exemplo, deve-se 
consultar a Lei nº 13.344/2016 e não ir diretamente ao CPP para consultar as alterações. Isso 
porque a Lei nº 13.344/2016 traz, em seu conteúdo, novidade legislativa própria, que não consta 
em outro diploma legal. Ou seja, a Lei nº 13.344/2016, por si só, acrescenta ao ordenamento 
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jurídico informações como os artigos 8° e 9°. O Art. 8, inclusive, trata de matéria constante no 
próprio CPP (Medidas Assecuratórias) mas não altera redação desse Código. 

Assim sendo, busque sempre estudar também a lei que promove a alteração (no nosso caso, a Lei 
nº 13.344/2016). Há a probabilidade de ser cobrado conteúdo que conste exclusivamente na lei 
que promove a alteração, principalmente se o edital do concurso tratar do tema ou da lei de modo 
específico (por exemplo, Lei nº 13.344/2016 ou Tráfico de Pessoas). 

Os aspectos abordados neste material, devido a inovação quanto a reserva de jurisdição e quanto 
a prerrogativa do delegado de polícia para obter informações de localização de pessoas, não só 
vem sendo cobrado em provas objetivas de concursos, mas também podem vir a ser cobradas em 
provas discursivas e, inclusive, nas provas orais. 

É isso, tratamos dos aspectos processuais penais da Lei nº 13.344/2016, vimos as principais 
alterações em nossa matéria e como vem sendo cobrado em provas. 

Para maiores esclarecimentos, contem comigo! 

3 - POSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DO (RIF) RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA 
FINANCEIRA DA UIF (UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – ANTIGO COAF) COM 
A POLÍCIA E COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Hoje vamos tratar de um tema muito importante atual. Este tema foi tratado no informativo (Info 
962) do STF. Estamos falando da possibilidade do compartilhamento de provas, SEM 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, dos relatórios de inteligência financeira (RIF) da UIF (Unidade de 
Inteligência Financeira – antigo COAF) e do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com a 
Polícia e com o Ministério Público. Hoje trataremos do tema em relação ao RIF da Unidade de 
Inteligência Financeira. 

Vamos lá! 

UIF – UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (antigo COAF) 

Antes de iniciarmos a abordagem sobre este órgão. Vamos esclarecer o que é a UIF. 

A UIF é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil que foi criada em substituição ao COAF 
(essa alteração visou adequar o órgão aos tratados internacionais que o Brasil é signatário em 
matéria de combate e prevenção a lavagem de dinheiro). Assim, em resumo, exerce as mesmas 
funções do antigo COAF. 

Como surgiu a UIF? 
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O GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 
Financiamento do Terrorismo – GAFI/FATF) desenvolveu um documento com 
recomendações sobre um padrão internacional de atuação contra os crimes 
envolvendo lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e à proliferação de 
armas de destruição em massa. Esse documento ficou conhecimento com as 
RECOMENDAÇÕES do GAFI. A Recomendação 29 é justamente a que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da existência de uma UIF na jurisdição nacional. 

Em razão disso, o Brasil criou a UIF (que antes se chamava COAF), para ser um órgão central 
nacional que recebe analisa e dissemina às autoridades competentes informações de inteligência 
sobre operações financeiras não usuais que podem representar indícios de crimes. 

Em âmbito internacional, foi criado o Grupo Egmont, composto por unidades de inteligência 
financeira com a finalidade de trocar informações que auxiliem no combate a lavagem de dinheiro 
e financiamento ao terrorismo. A UIF do Brasil faz parte deste grupo. 

Essas informações introdutórias podem ser importantes em disciplinas relacionadas a direito 
internacional público, principalmente no que se refere ao compartilhamento de informações e 
provas entre os sujeitos responsáveis pela persecução penal. 

Como funciona a UIF?  

Ä As pessoas físicas e jurídicas obrigadas a comunicar a UIF sobre fatos envolvendo 
irregularidades ou lavagem de dinheiro encaminham para a UIF informação de inteligência. 

Quais instituições estão obrigadas a comunicar quando tomam conhecimento de 
possíveis fatos envolvendo irregularidade e crimes relacionados a lavagem de dinheiro? 

O rol de instituições está previsto no Art. 9° da Lei 9.613/1998 (Das pessoas sujeitas ao mecanismo 
de controle) e são, basicamente, instituições financeiras, bolsas de valores, seguradores, 
administradoras de cartões, empresas de leasing e factoring, empresas de câmbio, imobiliárias, 
joalherias, empresas que comercializam bens de luxo, juntas comerciais e os registros públicos, 
empresas de transporte e guarda de valores etc. 

O Art. 12 da Lei 9.613/1998 prevê ainda penalidades às pessoas referidas no Art. 9° que deixarem 
de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 (relacionadas a identificação dos clientes e 
comunicação das operações financeiras suspeitas). 

Ä A UIF recebe informações de inteligência financeira por parte das instituições obrigadas a 
comunicar indícios de irregularidade ou de prática de crimes envolvendo lavagem de dinheiro e 
realiza análise do material recebido em conjunto com o banco de dados de próprio. 
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Ä Em caso de bancos e instituições financeiras, por vezes, são encaminhados a UIF 
informações bancárias dos clientes que possuem movimentações atípicas relacionadas 
a possível ocorrência de lavagem de dinheiro. Neste momento, surgiu a dúvida nos 
tribunais superiores, se seria necessária ou não autorização judicial para acessar esse 
conteúdo. 

Ä De posse das informações, a UIF realiza análise do que foi recebido, confecciona um RIF 
(Relatório de Inteligência Financeira) e, verificando a grande possibilidade de ocorrência de crime 
de lavagem de dinheiro, encaminha o relatório aos órgãos responsável pela investigação criminal 
(Polícia e Ministério Público). 

Ä O relatório, por vezes, possui informações bancárias dos investigados. 

Ä Os órgãos responsáveis pela investigação criminal (Polícia e Ministério Público) recebem o RIF 
e verificam a pertinência de se dar andamento à investigação a seara penal. 

Agora que já vimos o fluxo dos relatórios de inteligência financeira na UIF, vamos verificar as 
principais discussões do tema no STF e qual foi a solução dada. 

O entendimento firmado pelo STF no RE 1055941/SP (04/12/2019) foi no sentido de que é 
DISPENSÁVEL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para que a UIF compartilhe dados colhidos em relatório 
de inteligência financeira com a polícia e com o MP. 

Qual a natureza jurídica do RIF? 

O RIF foi considerado uma “peça de informação”, ou seja, é um documento indiciário (que traz 
dados a respeitos de materialidade, autoria e circunstâncias de crimes) produzido fora do inquérito 
policial. 

O STF entendeu constitucional a atuação da UIF. A UIF atua de ofício ou a pedido e nos limites 
legais. Este órgão não acessa diretamente informações relacionadas ao sigilo bancário das 
pessoas, ela apenas possui algumas informações que indicam movimentações bancárias atípicas. 
Em resumo, a UIF não tem acesso, por exemplo, a todos os extratos bancários detalhados, apenas 
a movimentações financeiras que foram consideradas atípicas pelas instituições e comunicadas. 

É preciso ter em mente que a UIF não é um órgão investigativo, mas sim de inteligência. Ou seja, 
produz informação de inteligência e encaminha para os órgãos responsáveis pela investigação no 
país (policiais e Ministério Público). 

Qual o modelo Administrativo da UIF BRASIL? 
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O Grupo Egmont reconhece diversos modelos de atuação para as UIF, como o administrativo, 
judicial, de persecução penal ou misto. No Brasil, foi adotado o modelo administrativo. Ou seja, 
produz informações de inteligência financeira, não sendo sua atribuição realizar investigações, 
bloqueios judiciais, realizar prisões etc. 

Hoje vimos que, após decisão do STF no RE 1055941/SP, a atuação da UIF brasileira, em relação 
ao envio dos RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) aos órgãos de persecução penal, 
independe de autorização judicial. Uma vez que, trata-se de informações de inteligência, que se 
encontram no âmbito administrativo e servem de subsídio a eventual investigação que seja 
instaurada. 

Vejamos como ficou o tema no Informativo 962 do STF: 

REPERCUSSÃO GERAL 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Receita Federal e compartilhamento de dados com o Ministério Público – 3 -  

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF 
e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que 
define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, 
sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo 
das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior 
controle jurisdicional. 

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito 
unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do 
destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de 
eventuais desvios. 

Essa é a tese do Tema 990 da Repercussão Geral fixada, por maioria, pelo Plenário 
(Informativos 960 e 961). Vencido o ministro Marco Aurélio, que não referendou a tese. 

RE 1055941/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 4.12.2019. (RE-1055941). 

Para os que desejam ser aprofundar no tema, além da leitura dos debates no STF, recomendo o 
material do site http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/relatorio-de-
atividades/arquivos/o_que_faz.pdf 

É isso pessoal, continuem firme nos estudos e qualquer questionamento estou à disposição. 

Abraços! 
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DIREITO PENAL  

1 – LEGÍTIMA DEFESA 

Olá pessoal! Aqui é Ivo Martins, professor do Estratégia Carreira Jurídica, e, na disciplina de 
Direito Penal, vamos discutir um assunto atual, que certamente será explorado em provas objetivas 
e dissertativas da carreira de Delegado de Polícia, a Legítima Defesa. 

O tema é disciplinado no artigo 23 e seu parágrafo único, e artigo 25 e parágrafo único, ambos 
do Código Penal. Trata-se de tema relevante que com certeza estará na sua prova.  

Então vamos começar!! 

A legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, ou seja, o fato típico 
cometido não configurará crime, a conduta não será antijurídica, logo, será lícita. Está prevista no 
artigo 23, II, CP:   

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 

 I - em estado de necessidade; 

 II - em legítima defesa; 

 III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

Seu conceito e requisitos estão dispostos no artigo 25, CP: 

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

A legítima defesa ocorre quando o agente reage para repelir injusta agressão, atual ou iminente, 
usando moderadamente os meios necessários para salvar direito próprio ou alheio. 

Requisitos objetivos: 

• reação usando moderadamente dos meios necessários; 
• agressão injusta; 
• atual ou iminente; 
• salvar direito próprio ou alheio. 
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Para que ocorra a legítima defesa não basta a presença de seus elementos de natureza objetiva, 
é preciso que o agente que atua nessa condição tenha conhecimento da situação justificante, logo, 
é imprescindível o agente saber que está agindo em legítima defesa, é o chamado animus 
defendendi. Logo: 

Requisito subjetivo: 

• conhecimento da situação justificante. 

 

 

Reação usando moderadamente dos meios necessários 

Utiliza-se o critério da proporcionalidade. 

Meio necessário é o meio menos lesivo dentre aqueles que o agredido tem à disposição pra cessar 
a agressão injusta, devendo utilizá-lo de modo moderado. Se houver somente um meio pra repelir 
a agressão, o agente pode utilizá-lo, desde que moderadamente. Caso atue além do limite, 
configurará excesso. 

Aliás, quanto ao excesso, veja-se o que está disposto no artigo 23, §único, CP: 

23, §único – O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo. 

LEGITIMA DEFESA

elementos objetivos 

reação usando moderadamente dos meios 
necessários;

agressão injusta;

agressão atual ou iminente;

salvar direito próprio ou alheio.

elementos subjetivos 

conhecimento da 
situação justificante.
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Há, portanto, o excesso quando é cessada a injusta agressão e o agente continua reagindo. Será 
culposo quando o agente, por descuido ou imprevisão, ultrapassa o limite da conduta consentida; 
e doloso quando o agente se aproveita da situação que lhe permite agir pra cessar a agressão 
injusta e deliberadamente age em Ilegítima defesa, impondo sacrifício maior que o necessário pra 
salvaguardar seu direito ameaçado. Nesse caso, responderá o agente dolosamente pelo fato 
praticado, beneficiando-se pela atenuante do art. 65, III, c, ou com a minorante do art. 121, § 1º, 
quando couber. 

Não se aplica a regra do commodus discessus, ou seja, o agente verificando a 
injusta agressão, pode repelir, não lhe sendo exigida a fuga do local, ainda que 
seja viável. Commodus discessus (saída mais cômoda – fuga do local) é 
requisito somente do estado de necessidade, vez que um dos seus requisitos 
objetivos é a inevitabilidade do ano. 

Agressão injusta 

É a conduta humana que põe em perigo ou ataca bem jurídico alheio, contrariando o Direito. Pode 
se dar por ataque de animal, espontâneo (estado de necessidade) e provocado (legítima defesa). 
A agressão injusta pode ser dolosa ou culposa, desde que seja injusta. Importante salientar que 
a Defesa contra ataque de animal será estado de necessidade, pois configura perigo atual. Caso 
seja utilizado como instrumento pelo dono, estará configurada a agressão injusta, encetando 
hipótese de legítima defesa. 

 

Classificação quanto a agressão injusta  

Legítima defesa real

Existência efetiva da agressão.

Exclui a ilicitude.

elementos subjetivos 

.

A agressão é imaginária, não 
existe

Exclui a culpabilidade.
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Agressão atual e iminente 

Atual é agressão presente, está ocorrendo, é perceptível pelo agente. Iminente é que está prestes 
a acontecer, em vias de se manifestar. Revidar agressão passada é vingança; revidar agressão 
futura, depende! 

Agressão  
Futura e incerta à não cabe legitima defesa 
Futura e certa à É legítima defesa antecipada/preventiva/preordenada. É uma espécie 
de inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade. 

Salvar direito próprio e alheio 

É possível legítima defesa diante de agressão injusta passiva (omissão), 
desde que seja moderada. Exemplo: agente penitenciário se nega a 
soltar um preso diante do seu alvará de soltura. 

A agressão injusta não precisa configurar fato típico. Pode haver legítima 
defesa diante de um crime de bagatela, furto de uso, etc. São condutas 
atípicas, mas a agressão continua sendo injusta. No entanto, a agressão 
injusta deve ser uma conduta ilícita, pois inexiste legítima defesa contra 
atos ilícitos. 

 

A agressão tem que ser injusta sob a ótica do agredido, independe da 
consciência do agressor! Logo, repelir agressão de inimputável é legítima 
defesa. No entanto, não é um direito ilimitado, somente sendo aplicada 
em situações em que repelir seja inevitável. 
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Todo bem jurídico tutelado pelo Direito Penal pode ser protegido, independente do titular do 
bem. Diante disso tem-se a legítima defesa in persona (legítima defesa para proteger seu próprio 
bem jurídico) e a legítima defesa ex persona (legítima defesa pra proteger bem jurídico de outrem). 

Conhecimento da situação justificante 

É o elemento subjetivo que sempre está nas justificantes. O agente deve ter conhecimento que 
age em legítima defesa, caso contrário, não se poderá arguir exclusão da ilicitude de sua conduta, 
permanecendo ainda contrária ao ordenamento jurídico. Assim, faz-se necessário o animus 
defendendi, vontade de defender a si ou a terceira pessoa. 

Estado de necessidade Legítima defesa 

Conflito de vários bens jurídicos diante de 
uma situação de perigo. 

O perigo atual decorre de fato humano, 
animal, natureza, etc. 

O perigo não tem destinatário certo. 

Os interesses/conflitos são legítimos. 

Aplica-se o commodus discessus 

Há ameaça ou ataque a um bem 
jurídico apenas. 

O perigo decorre de agressão 
humana. 

A agressão tem destinatário certo. 

O interesse do agressor é ilegítimo. 

Não cabe o commodus discessus. 

 

STJ e STF: A legítima defesa, para ser reconhecida, deve gozar de razoabilidade e de 
inevitabilidade. 

Classificações 

• Legítima defesa agressiva 

A reação do agredido constitui um fato típico. Ex: agente leva um soco e repele a agressão 
matando o agressor. 

• Legítima defesa defensiva 

A reação do agredido não constitui um fato típico. Ex: imobilização do agressor por meio de um 
“mata-leão”. 

• Legítima defesa sucessiva 

Ocorre na repulsa contra o excesso abusivo, são duas defesas, a legítima e a com excesso. 
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• Legítima defesa simultânea 

Não existe, pois só pode haver uma agressão injusta. 

 

Observação:  

• Legítima defesa real x legítima defesa real = não é possível, pois se a agressão de um é 
injusta a reação do outro será justa. 

• Legítima defesa real X Legítima defesa putativa = é possível. 
• Legítima defesa putativa x legítima defesa putativa = é possível; defesa recíproca. 

 

 

 

 

 

Atualizações pacote anticrime – Legítima Defesa 

No dia 24 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei n° 13.964/2019, antigo PL 10.372/2018 — 
Pacote Anticrime. A Lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, ocasionando algumas 
alterações no Código Penal, Código de Processo Penal e Legislações Extravagantes. 

Com o advento do Pacote Anticrime, acrescentou-se o parágrafo único ao artigo 25, CP. Vejamos: 

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

Parágrafo único: Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, 
considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele 
agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. 

 

Não	cabe	legítima	defesa	da	honra.	

Em	novembro	de	2019,	o	ministro	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	(STJ)	Rogerio	Schietti	
Cruz	 repudiou	 o	 argumento	 da	 defesa	 segundo	 o	 qual	 a	 vítima	 teria	 adotado	 atitudes	
provocativas	contra	o	marido.	

"Embora	seja	livre	a	tribuna	e	desimpedido	o	uso	de	argumentos	defensivos,	surpreende	
saber	que	ainda	se	postula,	em	pleno	ano	de	2019,	a	absolvição	sumária	de	quem	retira	a	
vida	 da	 companheira	 por,	 supostamente,	 ter	 sua	 honra	 ferida	 pelo	 comportamento	 da	
vítima.	Em	um	país	que	registrou,	em	2018,	a	quantidade	de	1.206	mulheres	vítimas	de	
feminicídio,	soa	no	mínimo	anacrônico	alguém	ainda	sustentar	a	possibilidade	de	que	se	
mate	uma	mulher	em	nome	da	honra	do	seu	consorte",	afirmou	o	ministro.	
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A alteração reforça a ideia de que não há o “estrito cumprimento do dever legal de matar”. Ou 
seja, preenchidos os requisitos dispostos no artigo 25 do Código Penal, o agente de segurança 
pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de 
crimes atuará em legítima defesa e não em estrito cumprimento do dever legal. Trata-se de uma 
alteração benéfica, de modo que observará a regra constitucional de retroatividade da lei penal. 
A retroatividade é automática, dispensa cláusula expressa e alcança inclusive os fatos já 
definitivamente julgados.  

 

  
   

 

 

2 - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO 

Para tanto, precisamos ressaltar a importância dos Princípios Gerais do Direito, que enquanto 
normas, são mandamentos genéricos e com caráter de abstração muito maior do que as leis, uma 
vez que podem ser aplicados ao mesmo tempo, a um número indefinido de situações, 
diferentemente das leis, as quais só podem ser aplicadas a um respectivo caso. Além disso, os 
Princípios orientam a elaboração das regras do Direito Penal. 

Dentre eles, temos um Princípio relacionado com a Missão Fundamental do Direito Penal, qual 
seja o Princípio da Intervenção Mínima: 

Segundo aludido Princípio, o Direito Penal só atua quando estritamente necessário. O Direito 
Penal antigo trabalhava com o aspecto funcionalista sistêmico (protege a norma, independente se 
há ou não relevante e intolerável lesão ao bem jurídico), enquanto o moderno trabalha com 
aspecto teleológico (tem que haver relevante e intolerável lesão ao bem). 

 

 

Importante	destacar	que	o	dispositivo	acrescentado	 traz	em	seu	 texto	
“Observados	 os	 requisitos	 previstos	 no	 caput	 deste	 artigo”,	 logo,	
deverá	 ser	 comprovado	 que	 o	 agente	 atuou	 preenchendo	 todos	 os	
requisitos	exigidos	pela	norma	penal.	

Destinatários	do	Princípio	da	Intervenção	Mínima:	

• Legislador	 (plano	 abstrato)	 –	 deve	 observar	 no	 momento	 de	 tipificar	 as	
condutas.	

• Aplicador	do	direito	(plano	concreto)	–	deve	observar	no	momento	da	aplicação	
do	direito	ao	caso	concreto.	
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Dentro desse contexto, o Direito Penal é considerado a ultima ratio, a derradeira trincheira e um 
soldado de reserva. Denominações doutrinárias, que revelam o fato de que o Direito Penal só 
deve atuar somente em última hipótese, justamente porque possui a consequência jurídica mais 
grave, não atuando em todos os casos, mas sim de maneira seletiva, escolhendo os fragmentos 
de conduta a que o Direito Penal deve atuar, ou seja, minimamente, de modo que sua atuação 
fica condicionada ao fracasso (ou se se mostrarem insuficientes) dos demais ramos do direito. 
Logo, o Princípio da Intervenção Mínima se desdobra em mais dois princípios: Princípio da 
Subsidiariedade e Princípio da Fragmentariedade. 

 

 

Princípio da Subsidiariedade 

Quando os demais ramos do direito não conseguirem solucionar o fato que lhes foram 
apresentados, ou se mostrarem-se insuficientes, somente aí é que serão utilizados modelos 
coercitivos dispostos no Direito Penal. 

Princípio da Fragmentariedade 

Lado outro, o Direito Penal só deve agir diante de uma lesão relevante e intolerável a um bem 
jurídico, sendo a última etapa da proteção aos bens jurídicos tutelados. Vale ressaltar o conceito 
de Fragmentariedade às avessas: O crime deixa de existir, pois perde seu caráter penal, a 
incriminação torna-se desnecessária, podendo ocasionar, inclusive, a chamada abolitio criminis. 
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Princípio da Insignificância 

De início, convém consignar que não há previsão expressa no ordenamento jurídico a revelar esse 
princípio, mas tal é reconhecido pela Doutrina, bem como admitido pelos Tribunais Superiores. 

Também chamado de Criminalidade de Bagatela, está relacionado ao critério da 
Fragmentariedade, significando dizer que o Direito Penal só deve agir quando houver lesão 
relevante e intolerável a um bem jurídico, caso haja algo irrelevante e insignificante, sob o ponto 
de vista do ataque ao bem jurídico, o Direito Penal não age. Ou seja, não há crime quando a 
conduta praticada pelo agente não é capaz de ofender ou colocar em perigo o bem jurídico 
tutelado pela norma penal, operando-se a tipicidade material do fato. 

 

Logo, o Princípio da Insignificância age como causa supralegal de exclusão da tipicidade. No 
caso, o fato torna-se atípico pela aludida falta de tipicidade material. 

PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA

Princípio da Intervenção Mínima

demais ramos do direito não 
conseguirem resolver o fato que 

lhe foi apresentado

Princípio da Fragmentariedade

quando houver lesão relevante e intolerável a um 
bem jurídico

Decorrência	lógica	do	
PRINCÍPIO DA	
INSIGNIFICÂNCIA
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Vetores do Princípio da Insignificância 

A análise do caso concreto deve levar em consideração aspectos objetivos e subjetivos, quais 
sejam: 

• Aspectos Objetivos – elencados pelo STF – relacionados ao fato 

Mínima ofensividade da conduta 

Ausência de periculosidade social da ação 

Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento 

Inexpressiva lesão ao bem jurídico 

 

• Aspectos Subjetivos – relacionado ao agente/vítima 

Prevalece no STF e STJ ser incabível o princípio da insignificância para o reincidente, portador de 
maus antecedentes ou o criminoso habitual. 

 

 

 

TIPICIDADE
FORMAL

adequação do fato à norma, se o fato se amolda 
ao descrito na norma penal 

TIPICIDADE 
MATERIAL

lesão ou perigo 
de lesão ao bem 

jurídico 

Princípio da Insignificância 
age como causa 

supralegal de excludente 
da tipicidade
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Princípio da Insignificância e sua valoração pela autoridade policial 

A autoridade policial pode deixar de efetuar a prisão em flagrante quando verificar a Criminalidade 
de Bagatela, aplicando o princípio da insignificância? 

Segundo entendimento do STJ, somente a autoridade judiciária pode verificar a presença do 
Princípio da Insignificância, devendo a autoridade policial (de acordo com o princípio da 
obrigatoriedade) efetuar a prisão em flagrante para posterior submissão da questão ao Poder 
Judiciário. É o que se extrai do julgamento do HC 154.949/MG, rel. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 
3/8/2010. Naquela ocasião o Tribunal da Cidadania se manifestou no sentido de que o delegado 
de polícia, ao lhe ser apresentada uma situação de flagrância, deve, no estrito cumprimento do 
dever legal, proceder à autuação em flagrante, uma vez que cabe somente ao Poder Judiciário, a 
posteriori, a análise acerca da aplicação do princípio da insignificância, de acordo com o caso 
concreto. 

No entanto, parte da doutrina não concorda, vez que a aplicação do princípio afasta a própria 
tipicidade do fato. Logo, se o fato é atípico para a autoridade policial, também será para a 
autoridade judiciária. Nesse contexto, a autoridade policial deveria deixar de autuar a prisão em 
flagrante em razão da presença de atipicidade da conduta (atipicidade material). 

Em outras palavras, deve o delegado desempenhar papel condizente com a estrutura racional-
legal de contenção do poder punitivo e, para tanto, é natural que disponha de atribuição para 
fazer os juízos necessários no sentindo de inadmitir a tipicidade do fato, deixando de deflagrar a 
persecução penal e restabelecendo a liberdade do indivíduo preso em flagrante em razão de uma 
situação insignificante. Afinal, como já dito, não basta ser o fato formalmente típico. É preciso ser 
materialmente típico, também. 

Para a Doutrina e para as próprias autoridades policiais, então, o Delegado é o primeiro 
garantidor da legalidade e da justiça, ou seja, deve ser o primeiro a garantir os direitos 
fundamentais do cidadão, evitando os arbítrios do Estado e assegurando as garantias 
constitucionais ao cidadão. De acordo com a Lei n°12.830/13: 

artigo 2º, caput - as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais 
exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de 
Estado.   

parágrafo 6º - o indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato 
fundamentado, mediante análise técnico- jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, 
materialidade e suas circunstâncias. 
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Nesse contexto, verifica-se que além das atribuições relacionadas à presidência de inquéritos 
policiais e da condução das investigações com vistas a angariar elementos probatórios para 
fundamentar a futura ação penal, antes disso, o delegado de polícia tem o dever de garantir 
direitos fundamentais, e dentre eles está inserido a não instauração de procedimentos sem a 
devida justa causa, sob pena, inclusive de responsabilização, a teor do que dispõe a nova Lei de 
Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/19), em seu art. Art. 30, segundo o qual, dar início ou 
proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra 
quem sabe inocente, pode ensejar uma pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de detenção e multa. 

Denota-se, portanto, que o Delegado de polícia como sendo o primeiro a realizar uma análise 
técnico-jurídica do caso concreto, faz com que a atividade da autoridade policial não seja objetivo 
EXCLUSIVAMENTE administrativo, mas, sim, pré-processual, pois além de verificar presença de 
indícios de autoria e materialidade (justa causa), faz um juízo de valor referente aos fatos 
apresentados, verificando os elementos que compõem o crime, quais sejam: tipicidade, 
ilicitude e culpabilidade. 

Pontos relevantes para a Doutrina, reforçando que o Delegado de Polícia pode (e deve) realizar 
juízo de tipicidade material e via de consequência aplicar o Princípio da Insignificância: 

• Delegado assume sua função constitucional de garantidor dos direitos do cidadão. 

• Desnecessária movimentação da máquina estatal a partir da não lavratura do Auto de prisão 
em flagrante. 

• Inquérito não instaurado 
• Não indiciamento do investigado 
• Evita abusos e constrangimentos desnecessários ao investigado 
• Desafoga o Poder Judiciário 

 

3 – DIFERENÇA ENTRE ERRO DE TIPO PERMISSIVO E ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO 

O tema é disciplinado no artigo 20, “Caput” e §1º, e artigo 21, ambos do Código Penal. Trata-se 
de tema relevante que com certeza estará na sua prova. Ambos os institutos, dependendo da 
teoria adotada, possuem consequências totalmente diferentes. 

Para chegarmos ao nosso tema principal, temos que passar por algumas noções introdutórias. 
Perceba! 

Conceito de crime 

Conforme conceito analítico, o crime tem três substratos: fato típico, ilicitude e culpabilidade 
(Teoria Tripartide). 
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O Fato típico tem como requisitos a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade penal. 

A Ilicitude é a relação de contrariedade entre a conduta praticada e o ordenamento jurídico. E 
tem como excludentes a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever 
legal e exercício regular de direito. Excludentes de ilicitude também são chamadas de 
Descriminantes. 

A culpabilidade é o juízo de censura que recai sob a conduta ilícita do agente, é um juízo de 
reprovabilidade que incide sobre a vontade do agente que supostamente comete o fato típico e 
ilícito, desde que presentes os requisitos da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e 
exigibilidade de conduta diversa. 

Quanto ao Erro de Tipo 

O erro de tipo está previsto no artigo 20 do Código Penal: 

Artigo 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, 
mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. 

O Erro de Tipo é a falsa percepção da realidade, o agente não sabe o que faz. Recai sob a conduta 
do agente, podendo atingir circunstâncias elementares e secundárias. Se inevitável, exclui o dolo 
e a culpa, se evitável, exclui somente o dolo, havendo punição à título de culpa caso haja previsão 
legal. Diante disso, podemos concluir que o erro de tipo está no substrato Fato Típico do crime. 

Quanto ao Erro de Proibição 

O erro de proibição está previsto no artigo 21 do Código Penal: 

Artigo 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, 
se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.  

No Erro de proibição o agente conhece a realidade, sabe o que faz, porém imagina cometer algo 
lícito, quando na realidade comete algo ilícito. Ou seja, não sabe que a conduta é ilícita. Se 
inevitável, exclui a culpabilidade (por ausência de potencial consciência da ilicitude), se evitável, 
responde com dolo, porém com redução de pena de 1/6 a 1/3. Diante disso, podemos concluir 
que o erro de proibição está no substrato Culpabilidade do crime. 

Descriminantes Putativas 

Vejamos o artigo 20, §1° do Código Penal: 

Artigo 20, §1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas 
circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. 
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Descriminante putativa ocorre quando o indivíduo é levado a erro pelas circunstâncias do caso 
concreto, e supõe agir amparado por excludentes de ilicitude, quais sejam, legítima defesa, 
estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito. 
Relaciona-se com o “erro”. 

O erro incide sobre: 

• Pressupostos de fato de uma descriminante 
• Existência ou limites de uma descriminante 

Quanto à pena das Descriminantes Putativas, precisamos conhecer as Teorias da Culpabilidade, 
senão veja-se: 

Teoria Extremada: Pressupostos de fato de uma descriminante; e Existência ou limites de uma 
descriminante possuem o mesmo tratamento do erro de proibição, ou seja, se inevitável, exclui 
a culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude, se evitável, o agente responde 
com dolo, porém com redução de pena de 1/6 a 1/3. 

Teoria Limitada da Culpabilidade: Pressupostos de fato de uma descriminante tem o mesmo 
tratamento do erro de tipo (Se inevitável, exclui o dolo e a culpa, se evitável, exclui somente o 
dolo, havendo punição à título de culpa caso haja previsão legal ); e Existência ou limites de uma 
descriminante tem o mesmo tratamento do erro de proibição (Se inevitável, exclui a 
culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude, se evitável, responde com dolo, 
porém com redução de pena de 1/6 a 1/3. 

 

 

A adotada pelo Código Penal é a TEORIA LIMITADA DA CULPABILIDADE. 

 

 

Pressupostos de fato de uma descriminante 

O agente tem falsa percepção da realidade, supõe estar diante de uma agressão ou de algum 
perigo, diante dessa situação comete o crime. Está relacionado ao fato, à realidade. 

Exemplo: João é ameaçado por Pedro, um traficante de alto nível da cidade. No dia seguinte, pela 
madrugada, João ao chegar em casa, encontra Pedro em seu portão com uma mochila e faz 
menção de retirar algo. João, pensando que Pedro irá matá-lo, o mata primeiro. Quando o fato 
na realidade, é que Pedro iria tirar uma rosa da mochila e pedir desculpas a João. 
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Nesse caso, João incidiu em erro de tipo, pois teve falsa percepção da realidade. Erro esse que 
foi inevitável, vez que de acordo com a prudência do “homem médio”, qualquer um no seu lugar 
faria o mesmo. 

 

 

Vejamos outro exemplo: Marcos estava em uma festa de aniversário, juntamente com seu 
desafeto, Lucas. Durante a festa Lucas se levanta em direção à mesa de Marcos, este por sua vez, 
achando que seu desafeto irá matá-lo, o mata primeiro. Ocorre que Lucas só iria cumprimentar a 
irmã que estava na mesa ao lado da Marcos. 

Nesse caso, Marcos incidiu em erro de tipo, pois teve falsa percepção da realidade. Erro esse que 
foi evitável, vez que agiu de maneira imprudente, agiu com culpa imprópria. 

 

 

Em ambos os casos, está presente o ERRO DE TIPO PERMISSIVO. 

Existência ou limites de uma descriminante 

O agente tem plena consciência da realidade, ou seja, do fato. O equívoco está justamente na 
existência ou limite de uma excludente de ilicitude. 

Exemplo: Indivíduos instalam-se no sítio de João. Agindo em defesa de seu patrimônio, atira e 
mata todos. 

Nesse caso, João incidiu em erro de proibição, conhecia a realidade, sabia o que fazia, porém 
imaginava cometer algo lícito, quando na realidade cometeu algo ilícito, pois se equivocou quanto 
ao limite da descriminante (legítima defesa não permite reação desproporcional). 

Outro exemplo: Marcos flagra sua esposa com o amante, José. Acreditando agir em legítima 
defesa de sua honra, mata ambos. 

Nesse caso, Marcos incidiu em erro de proibição, conhecia a realidade, sabia o que fazia, porém 
imaginava cometer algo lícito, quando na realidade cometeu algo ilícito, pois acreditava que 
existia a legítima defesa da honra (existência da descriminante). 
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Em ambos os casos, está presente o ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATO TÍPICO

ELEMENTOS

Conduta

Fato típico

Nexo causal

Tipicidade penal

ILICITUDE

EXCLUDENTES

Legítima defesa

Estado de necessidade

Estrito cumprimento 
do dever legal

Exercício regular de 
direito 

CULPABILIDADE

ELEMENTOS

Imputabilidade

Potencial cosciência da 
ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa

Erro de Tipo 

Inevitável: exclui o dolo e a 
culpa 

Evitável: exclui o dolo, 
havendo punição à título de 
culpa caso haja previsão legal 

Erro de Proibição 

Inevitável: exclui a 
culpabilidade (por ausência 
de potencial consciência da 
ilicitude) 

Evitável: responde com dolo, 
porém com redução de pena 
de 1/6 a 1/3 
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Teoria Extremada Teoria Limitada (adotada pelo CP) 

• Pressupostos de fato de uma 
descriminante 

 

• Existência ou limites de uma 
descriminante 

 

Mesmo tratamento do erro de 
proibição 

• Pressupostos de fato de uma 
descriminante 

Mesmo tratamento do erro de tipo 

• Existência ou limites de uma 
descriminante 

 

Mesmo tratamento do erro de 
proibição 

 

 

Erro de Tipo Permissivo 

• Descriminante Putativa 
• Pressupostos de fato 

de uma descriminante 
• Teoria Limitada 

Mesmo tratamento do erro 
de tipo 

Erro de Proibição Indireto 

• Descriminante Putativa 
• Existência ou limites 

de uma descriminante 
• Teoria Extremada 

Mesmo tratamento do erro 
de proibição 
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LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  

1 - APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PELO DELEGADO DE POLÍCIA 

Beleza pura, pessoal! Meu nome é Fernando Bezerra, sou professor do Estratégia Carreira 
Jurídica – cargo de Delegado de Polícia, e, na disciplina de Legislação Penal Extravagante, iremos 
discutir acerca da aplicação das medidas protetivas de urgência pelo delegado de polícia, um 
assunto que está brilhando aos olhos do examinador por ser extremamente atual e com certeza 
despencará nas provas objetivas e discursivas de Delegado de Polícia.  

O tema é disciplinado pela Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Atualmente, ocorreram 
alterações com a entrada em vigor da Lei nº 13.827/19, a perspectiva que justamente iremos 
abordar aqui. 

Vamos adiante! 

Considerações inicias  

A Lei nº 11.340/06, denominada coloquialmente por “Lei Maria da Penha”, objetiva tutelar as 
mulheres para equilibrar as relações sociais, significando uma forma de assegurar-lhes proteção 
eficiente de suas garantias e direitos, principalmente inibindo a violência doméstica e familiar. Essa 
lei insere-se na perspectiva de respeito ao Princípio da Isonomia em sua versão formal e material, 
do que se extrai sua compatibilidade constitucional. 

Na proposta de isonomia formal, homens e mulheres são iguais perante a lei, o que a própria 
Constituição Federal já garantiu de modo explícito. Entretanto, ainda temos uma sociedade que 
não aprendeu a conviver com diferenças de gênero e ainda há mulheres submetidas à 
vulnerabilidade nas relações que travam. Em virtude disso, precisam de apoio da Legislação para 
que após assegurados os seus direitos, possam se emancipar, assim havendo não apenas 
igualdade de concorrência no âmbito social com os homens, mas respeito às respectivas 
dignidades humanas. 

Medidas Protetivas de Urgência   

A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) elegeu algumas providências denominadas Medidas 
Protetivas de Urgência no intento de oferecer abrigo legal à mulher vítima de violência 
doméstica, seja para estancar transgressões presentes, prestar assistência à vítima ou censurar 
violações futuras. 
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As Medidas Protetivas de Urgência manifestam natureza jurídica cautelar, haja vista 
imbuídas da temporariedade típica das medidas procedimentais provisórias, submetendo-
se, portanto, ao brocardo jurídico rebus sic stantibus. Assim, podemos dizer que tais medidas 
devem durar enquanto houver necessidade no curso da tramitação da persecução criminal, 
podendo ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia ou reforçadas com 
a concessão de novas ou mesmo revistas aquelas já estipuladas. 

 

BEZERREGRA!!! 

A concessão de medidas protetivas de urgência exige a concorrência dos mesmos 
pressupostos de qualquer outra medida cautelar, quais sejam: 

a) Fumus Comissi Delicti: demonstração da materialidade (prova da existência de infração 
penal) e provável autoria (indícios suficientes de envolvimento na infração penal); 

         b) Periculum in mora: risco de dano grave e irreparável caso não haja celeridade na atuação 
estatal. 

O rol de medidas protetivas de urgência é exemplificativo, uma vez que apesar do elenco 
apresentado em lei, outras providências atípicas ou inominadas poderiam ser manejadas, 
figurando como pleiteáveis e deferíveis tanto na fase preliminar da investigação quanto na fase 
judicial. 

As medidas protetivas de urgência vieram estabelecidas em 03 (três) blocos de acordo com o 
propósito de cada uma delas. A sua aplicação pode se dar isoladamente ou cumulativamente a 
depender da demanda do caso concreto. 

Assim, temos o primeiro bloco que diz respeito às medidas que obrigam o agressor previstas no 
art. 22 da Lei nº 11.340/06. São providências que impõem ao agressor restrições de direitos. 
Vejamos:  

Art. 22. 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 ; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
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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. 

O segundo bloco de medidas protetivas versa acerca daquelas que protegem a ofendida. Estão 
elencadas no art. 23 da Lei nº 11.340/06: 

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 
proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 
domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 
bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação 
básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, 
independentemente da existência de vaga. 

O terceiro bloco de medidas abrange aquelas decretadas para proteção patrimonial dos bens da 
sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o que não deixa de significar 
a mesma finalidade do rol anterior. Estas estão delineadas no art. 24 da Lei nº 11.340/06:  

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes 
medidas, entre outras: 

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 
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II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 
locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 
danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 
ofendida. 

Até o ano de 2019, estava positivada uma competência restrita ao Poder Judiciário para 
deliberação acerca das medidas protetivas de urgência, de modo que se tratava de matéria de 
reserva de jurisdição. Tal entendimento era pacífico, uma vez que a Lei nº 11.340/06 não deixava 
brecha a outra via hermenêutica ao impor no art. 19 a exclusividade judicial. 

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

 

     FERNANDICA!!! 

 O Ministério Público está autorizado a conceder diretamente medidas protetivas de 
urgência?  

Não há atribuição conferida ao Ministério Público para desempenho desta prerrogativa, de modo 
que seu papel ficou direcionado apenas ao requerimento da medida e eventual manifestação caso 
consultado pela autoridade judiciária, o que também é facultativo, uma vez que as medidas 
protetivas podem ser concedidas independente de oitiva do Parquet ou da outra parte. 

Não obstante o juiz ser o único legitimado até então para aplicação das medidas protetivas de 
urgência, não era possível a determinação de ofício, de modo que necessário se fazia 
requerimento do Ministério Público ou pedido da própria ofendida, este último dispensando 
representação por advogado. Portanto, a lei não conferia legitimidade ao Delegado de Polícia 
nem para decretar nem mesmo para representar por elas. Assim, a função do Delegado restringia-
se a encaminhar o pedido da ofendida quando esta registrasse ocorrência policial na unidade de 
Polícia Judiciária. Tal conclusão advém da análise do art. 12, inciso III da Lei nº 11.340/06, o qual 
impõe à autoridade policial, inclusive a remessa do aludido expediente no prazo de 48 horas. 

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 
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(...) 

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; 

Recebido o requerimento de medidas protetivas de urgência, cabia ao juiz deliberar no mesmo 
prazo de 48 horas. Veja-se que tal prazo não é para deferimento obrigatório, mas sim para decisão, 
podendo conceder ou não. 

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas:  

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de 
urgência; 

A concessão de medidas protetivas de urgência não se submete à prévia oitiva do Ministério 
Público nem contraditório entre as partes. No entanto, devem ser comunicadas ao parquet quando 
de seu deferimento. O STJ tem considerado legítima a outorga de tais medidas ainda que com 
base exclusiva na palavra da vítima. 

O STJ entende ser válida a concessão de medida protetiva do art. 22, III, da Lei nº 
11.340/2006 baseada apenas na palavra da vítima. Nesse sentido: 

 (...) 1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a 
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida 

protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da 
convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por 
outras pessoas. 

2. No caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o dito 
agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas, 
restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 

3. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da vítima e, de 
outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da 
proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito 
de ir e vir do último. (...) 

STJ. 6ª Turma. RHC 34.035/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/11/2013 

Ademais, o juiz competente deve registrar em banco próprio do Conselho Nacional de Justiça as 
medidas protetivas de urgência como forma de fiscalização e efetividade.  

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 59 

Art. 38-A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.          

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de 
dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de 
assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. 

Exceções trazidas pela Lei nº 13.827/19 – Nova Legitimidade das Medidas Protetivas de 
Urgência 

A partir de maio de 2019, uma alteração legislativa aprovada no Congresso e sancionada pelo 
Presidente da República passa a viabilizar legitimidade a outros servidores e não mais apenas 
aos membros do Poder Judiciário para imposição de medidas protetivas de urgência. 
Tentativas anteriores de ampliação de tal prerrogativa a outra autoridade, qual seja Delegado de 
Polícia, restaram frustradas, esbarrando em veto presidencial. 

Impende salientar que tal cenário não se apresenta como regra, mas sim exceção em situações 
bem específicas e peculiares. É de se notar que a novel sistemática revela uma regra, a 
competência jurisdicional, sem olvidar da exceção, possibilidade eventual de autoridades policiais 
(Delegado de Polícia) e outros agentes policiais (policiais militares, demais cargos policiais civis e 
federais) determinarem medidas protetivas de urgência. 

Trata-se, por conseguinte, de um poder cautelar desempenhado, excepcionalmente por outras 
autoridades que não apenas o Poder Judiciário, daí inclusive a concepção de excepcionalidade de 
tal prerrogativa. Enxerga-se, assim, um poder cautelar supletivo ou condicionado, haja vista só 
possível de se manifestar em determinadas condições especiais. 

A Lei n°13.827/19 acrescentou o art. 12-C na Lei Maria da Penha, o qual autoriza, em casos 
específicos, que o Delegado de Polícia e outros policiais apliquem medidas protetivas de urgência. 
Vejamos: 

 Art. 12-C. 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: 

– pela autoridade judicial; 

II – pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou 

III – pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia. 
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Neste momento estruturou-se a legitimidade para deliberação de medidas protetivas de urgência 
no seguinte cenário, nesta sequência prioritária: 

1) Juiz: competência para impor todas as espécies de medidas protetivas de urgência previstas 
na lei e ainda aquelas de natureza atípica; 

2) Delegado de Polícia: atribuição restrita apenas à medida protetiva de urgência de afastamento 
imediato do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a partir da 
concorrência simultânea das seguintes condições: 

2.1 – Situação de violência doméstica e familiar contra a mulher ou seus dependentes; 

2.2- Risco atual ou iminente à vida ou à integridade física; 

2.3- Município em que atua não pode ser sede de comarca. 

3) Policial: atribuição restrita apenas à medida protetiva de urgência de afastamento imediato do 
agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a partir da concorrência 
simultânea das seguintes condições: 

3.1- Situação de violência doméstica e familiar contra a mulher ou seus dependentes; 

3.2- Risco atual ou iminente à vida ou à integridade física; 

3.3- Município em que atua não pode ser sede de comarca; 

3.4- Não haver delegado disponível no momento da notícia do fato. 

 

Nestas duas hipóteses extrajudiciais de deferimento de medida protetiva de urgência, o juiz 
deverá ser comunicado no prazo de 24 horas, devendo decidir, no mesmo prazo, acerca da 
regularidade e necessidade (manutenção ou revogação) da providência imposta, cientificando o 
Ministério Público acerca de sua deliberação. 

Art. 12-C, §1º: Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a 
revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. 

 

 FERNANDICA!!! 
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Delegado de polícia lotado em município sede de comarca cuja abrangência 
territorial é extensa e cujos habitantes morem em áreas afastadas ou remotas ou 
zonas rurais que tornem complexa a prestação jurisdicional poderia determinar 
medidas protetivas de urgência? 

Apesar de algumas vozes doutrinárias defenderem que sim, entendemos que nestas 
hipóteses não se expressa legitimidade das autoridades policiais, haja vista ausência de 
permissão legal nesse sentido. Admitir a ampliação da prerrogativa excepcional do 
delegado ou dos policiais neste caso seria violação aos critérios de interpretação restritiva 
do direito penal. Quem defende a possibilidade de interpretação ampliativa utiliza como 
argumento a isonomia. No entanto, não parece razoável adotar uma posição abrangente 

quando a legislação não abriu espaço para tanto, pois regulou de maneira taxativa a atribuição 
especial da autoridade policial. 

 

  BEZERREGRA!!! 

Existe discricionariedade na concessão da referida medida protetiva de urgência pela 
autoridade policial?  

O enunciado normativo do art. 12-C assevera que o agressor  

“SERÁ imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida”. Pela estrutura da redação do referido dispositivo legal, não parece a 
autoridade policial gozar de discricionariedade, mormente cotejando tal enunciado 
normativo com a redação do art. 19, segundo o qual “as medidas protetivas de urgência 
PODERÃO ser concedidas pelo juiz”.  

Entretanto, é de se observar que o delegado de polícia é um operador do direito e, como tal, 
deve realizar uma análise técnica da situação real que lhe é apresentada, não estando, portanto, 
adstrito à concessão vinculada da medida em tela. Pondere-se que tal atribuição demanda 
restrição de direitos individuais, os quais não poderiam ser objeto de intervenção do estado sem 
a verificação detida das circunstâncias do caso concreto. 

A partir deste entendimento, descortinam-se dois cenários possíveis face ao conteúdo da 
deliberação da autoridade policial: 

a) Caso o delegado de polícia recuse a concessão da medida protetiva de urgência, restará 
oportuno que a ofendida ou seu representante legal apresente seu pedido diretamente ao juiz ou 
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         BEZERREGRAS DE JURISPRUDÊNCIAS!!! 

repasse a demanda ao Ministério Público para que este enquanto legitimado possa requerer ao 
juiz; 

b) Caso a autoridade policial conceda a medida protetiva de urgência, o agressor poderia 
impugná-la mediante o manejo de HC. 

 

    FERNANDICA!!! 

 

 Qual a consequência do descumprimento das medidas protetivas de urgência? 

Este questionamento tem hoje duas respostas possíveis a depender de qual legitimado 
deferiu as medidas protetivas de urgência.  

1- Se o juiz foi a autoridade que impôs a medida, o eventual descumprimento ensejará: 

• Possibilidade de reforço da medida com aplicação de novas medidas protetivas ou mesmo 
substituição por outras de maior eficácia; 

• Decretação de prisão preventiva em desfavor do agressor recalcitrante; 
• Responsabilidade penal derivada da incidência do tipo penal previsto no art. 24-A da lei 

11340/06; 

 

OBS: Não é possível a capitulação do crime de desobediência, uma vez que, conforme 
jurisprudência do STJ, existe sanção processual oportuna estabelecida em lei face à insubmissão 
do agressor e recentemente foi instituído tipo penal específico, o que exclui a aplicação da norma 
geral do art. 330 do CP. 

O descumprimento de medida protetiva acarretará em prisão preventiva, mas não será 
possível a condenação do agente por crime de desobediência. 

Nesse sentido: 
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1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a caracterização 
do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão 
judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica. 

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, havendo descumprimento das medidas 
protetivas de urgência, é possível a requisição de força policial, a imposição de 
multas, entre outras sanções, não havendo ressalva expressa no sentido da aplicação 
cumulativa do art. 330 do Código Penal. 

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do Código de Processo Penal, quanto à 
admissão da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de 
urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica. 

4. Em respeito ao princípio da intervenção mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha dos precedentes deste Sodalício. (...) 

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015 

 

2- Se a medida foi autorizada pelo delegado de Polícia ou por outros policiais, em caso de seu 
descumprimento, poderá, exclusivamente a autoridade policial representar pela decretação de 
prisão preventiva, salvo se já ratificadas pela autoridade judicial, ocasião na qual serão cabíveis 
todas as providências anteriormente elencadas. 

Impende salientar que nestes casos de deferimento de medida protetiva apenas pela autoridade 
policial, não comporta reforço com imposição de outra, pois como alhures mencionado, o 
Delegado tem legitimidade limitada à imposição da providência prevista no art. 12-C (afastamento 
do lar, domicílio ou local de convivência). Não há, também, incidência do tipo penal do art. 24-A, 
nesses casos, haja vista critérios de taxatividade penal devido à figura típica referir-se 
explicitamente ao descumprimento de decisão judicial. 

Ponto de duvidosa constitucionalidade trazido pelas inovações legislativas da Lei n. 13.827/19, é 
a vedação à liberdade provisória nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à 
efetividade da medida protetiva de urgência. Importante dizer que tal restrição legal somente é 
direcionada ao indivíduo preso, portanto, deduz-se que quis o legislador inviabilizar que o juiz 
quando da análise do auto de prisão em flagrante por infração penal relacionada à violência 
doméstica ou familiar tenha como alternativa a concessão de liberdade provisória.  

No entanto, devemos observar que tal comando normativo não se coaduna com a jurisprudência 
do STF, segundo a qual não se pode negar a liberdade provisória enquanto gênero, pois mesmo 
os delitos hediondos e equiparados a hediondos comportam tal garantia. Ademais, em uma visão 
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sistêmica, há ofensa ao ordenamento jurídico, uma vez que não é possível decretação de prisão 
preventiva quando do cometimento de contravenções penais por exemplo. 

 

DE OLHO NO ESQUEMA!  

DECRETAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA 

Antes da Lei n° 13.827/19 Após a Lei n° 13.827/19 

Reserva de Jurisdição. Afastamento da reserva de jurisdição. 

Somente a autoridade judicial poderia 
conceder medidas protetivas de urgência. 

O art. 12-C trouxe a possibilidade do 
delegado de polícia e do policial 
concederem medidas protetivas de 
urgência nas seguintes hipóteses: 

- Delegado: quando o Município não for 
sede de comarca. 

- Policial: quando o Município não for 
sede de comarca e não houver 
delegado disponível no momento da 
denúncia. 

O juiz possui liberdade para conceder todas 
as medidas protetivas de urgência cabíveis. 

O delegado e o policial só podem 
decretar a seguinte medida protetiva:  

 Afastamento do agressor do lar, 
domicílio ou local de convivência com a 
ofendida, em caso de 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. 

 

Encerramos aqui este tema de muita relevância e que certamente virá nos próximos concursos de 
Carreiras Jurídicas. Abordamos as legislações correlatas, analisamos as jurisprudências acerca do 
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tema e estipulamos Fernandicas e Bezerregras como pontos relevantes para nossas provas de 
concursos. 

 

 

QUESTÕES OBJETIVAS   

1. (2018 – CESPE - AUDITOR DO ESTADO – SEFAZ/RS) Assinale a opção que 
apresenta medida protetiva de urgência a ser aplicada ao agressor no caso de 
constatação da prática de violência doméstica contra a mulher, conforme o disposto 
na Lei Maria da Penha — Lei n.º 11.340/2006. 
a) transferência para outra comarca. 
b) prestação de serviços em creches e asilos. 
c) proibição de aproximação ou contato com familiares da ofendida. 
d) pagamento de multa. 
e) pagamento de cestas básicas. 
 
COMENTÁRIOS: 
a) INCORRETA: Esta hipótese não possui previsão legal. 
b) INCORRETA: Esta hipótese não possui previsão legal. 
c) CORRETA: Conforme o art. 22, III, a), da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), se 
constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá 
aplicar, de imediato, ao agressor, a proibição de aproximação da ofendida, de seus 
familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre eles. 
d) INCORRETA: Nos termos do art. 17, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha): É 
vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de 
penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de 
pena que implique o pagamento isolado de multa. 
e) INCORRETA: Nos termos do art. 17, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha): É 
vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de 
penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de 
pena que implique o pagamento isolado de multa. 
GABARITO: Letra C. 
 

 

2. (2017 - FCC – PC/AP - OFICIAL DE POLÍCIA CIVIL) NÃO constitui medida protetiva 
de urgência prevista na Lei nº 11.340/2006 − Lei Maria da Penha: 
a) prestação de alimentos provisórios. 
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b) proibição de contato com a ofendida. 
c) afastamento dos familiares da ofendida, com fixação de limite de distância. 
d) suspensão de visita aos dependentes menores. 
e) afastamento de cargo ou função pública. 
COMENTÁRIOS: 
a) Constitui medida protetiva de urgência e está elencada no art. 22, V, da Lei nº 
11.340/2006 − Lei Maria da Penha. 
b) Constitui medida protetiva de urgência e está elencada no art. 22, III, b, da Lei nº 
11.340/2006 − Lei Maria da Penha. 
c) Constitui medida protetiva de urgência e está elencada no art. 22, III, a, da Lei nº 
11.340/2006 − Lei Maria da Penha. 
d) Constitui medida protetiva de urgência e está elencada no art. 22, IV, da Lei nº 
11.340/2006 − Lei Maria da Penha. 
e) NÃO constitui medida protetiva de urgência. 
GABARITO: Letra E. 

2 – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NOS CRIMES HEDIONDOS  

Na disciplina de Legislação Penal Extravagante, iremos discutir acerca do regime de cumprimento 
da pena nos crimes hediondos, um assunto que está brilhando aos olhos do examinador por ser 
extremamente atual e com certeza despencará nas provas objetivas e discursivas de Delegado de 
Polícia. 

O tema era disciplinado pela Lei nº 8.072 (Lei de Crimes Hediondos), mas em decorrência das 
alterações recentes ocorridas com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, o regime de 
cumprimento da pena nos crimes hediondos sofreu mudanças, de modo que o art. 112 da Lei n° 
7.210/84 (Lei de Execução Penal) se tornou responsável por condensar parte relevante da 
sistemática de progressão de regime da pena nos crimes hediondos no Brasil, que é justamente o 
que iremos abordar aqui. 

Vamos adiante! 

Considerações Iniciais 

A Lei nº 8.072/1990 define os tipos penais classificados como hediondos no Brasil. O critério de 
definição de crimes hediondos é, portanto, o Legal, ou seja, só é hediondo o crime que estiver 
previsto nesta lei. Assim, vale ressaltar que não é a eventual gravidade de um crime que o torna 
hediondo, haja vista existem delitos graves que não são hediondos, assim como existem delitos 
que não são tão graves e foram catalogados como tais. 

A CF/88 pode determinar algumas condutas que deverão ser classificadas como crimes, o que se 
implementará por meio dos Mandados Constitucionais de Criminalização, mas cabe à Lei essa 
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tarefa em obediência ao Princípio da Legalidade. Essa técnica foi muito utilizada pelo legislador 
quanto aos crimes hediondos e equiparados a hediondos. 

 

 

 

 

 

DE         NO ESQUEMA  

CRIMES HEDIONDOS EQUIPARADOS A 
HEDIONDOS 

ASSEMELHADOS A 
HEDIONDO 

Crimes elencados no rol 
taxativo do artigo 1° da Lei nº 
8072/90. 

- Tráfico de Drogas; 

- Terrorismo; 

- Tortura. 

- Racismo; 

- Ação de Grupos 
Armados contra o Estado 
Democrático de Direito. 
 

- Inafiançáveis; 

- Insuscetíveis de  

graça, anistia e indulto. 

 

       CF/88      Lei nº 8.072/90         

- Inafiançáveis; 

- Insuscetíveis de  

graça, anistia e indulto. 

 

      CF/88       Lei nº 8.072/90        

- Inafiançáveis; 

- Imprescritíveis. 

 

 

            CF/88        

Art. 5°, XLIII da CF/88 Art. 5°, XLIII da CF/88 Art. 5°, XLII e XLIV da 
CF/88 

 

FERNANDICA!!!          Os crimes serão hediondos sejam eles consumados ou tentados. 

                                                           A tentativa não afasta a hediondez! 
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Regime de cumprimento da pena nos Crimes Hediondos 

O texto da Lei de Crimes Hediondos, quando da sua edição em 1990, previa REGIME 
INTEGRALMENTE FECHADO aos condenados por crimes hediondos ou equiparados a 
hediondos, o que vedava a progressão de pena para regimes mais brandos, quais sejam 
semiaberto e aberto.  

Em 1997, com a instituição da Lei de Tortura no Brasil, passou-se a prever especificamente para 
este tipo penal a previsão de REGIME INICIALMENTE FECHADO. Tal disposição só era aplicável 
ao crime de tortura, inclusive era esse o entendimento que inicialmente foi adotado pelo STF ao 
editar a súmula 698, qual seja:  

Súmula 698: Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de 
progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura. 

Em 2006, em sede de controle de constitucionalidade difuso, o STF, no julgamento do HC 
82.959/SP, modifica a sua posição de modo a declarar a inconstitucionalidade da regra que 
estabelecia regime integral fechado aos crimes hediondos e equiparados a hediondos por afrontar 
aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa 
humana. Passou-se, então, a admitir a progressão de regime, devendo-se, entretanto, seguir os 
parâmetros de cumprimento de 1/6 da pena estabelecidos na antiga redação do art. 112 da LEP, 
regra esta geral para todos os delitos no Brasil. 

Contudo, foi necessária a intervenção do legislador para equacionar essa celeuma, haja vista não 
haver mais distinção entre o cumprimento de pena de condenados a crimes comuns e a crimes 
hediondos. 

Dessa forma, a Lei nº 11.464/07 consignou nova redação à Lei de Crimes Hediondos, instituindo, 
a partir de então, REGIME INICIAL FECHADO, o que equiparou ao tratamento dispensado ao 
crime de tortura, e ainda a possibilidade de progressão de regime após cumpridos os prazos de 
2/5 e 3/5 da pena, respectivamente se o condenado fosse primário ou reincidente. Impende 
salientar que o novo texto legal não distinguiu se reincidência genérica ou específica, deduzindo-
se ser qualquer uma delas. 

Sucede que o STF, no julgamento do HC 111.840/ES, em 2012, mais uma vez, analisando o 
referido dispositivo legal, decidiu pela inconstitucionalidade da imposição de regime fechado 
obrigatório para o início do cumprimento de pena aos condenados por esses crimes, manifestando 
incongruência do texto da lei aos ditames dos princípios constitucionais da proporcionalidade e 
da individualização da pena.  

Assim, o juiz ao impor o regime inicial de cumprimento da pena nos delitos hediondos e 
equiparados deve analisar o caso concreto e fundamentar a decisão, podendo fixar ao réu até 
mesmo o regime semiaberto ou aberto, desde que cumpridos os requisitos do o art. 33, §2º, 
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alíneas “b” e “c”, do Código Penal. Neste sentido, o STF, em 2017, ratifica tal entendimento em 
sede da tese 972 de repercussão geral, segundo a qual: 

“É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, do 
regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos 
parâmetros previstos no art. 33 do Codigo Penal”. 

Nesta mesma linha de interpretação, manifestam-se as Súmulas 718 e 719, ambas do STF, cujo 
teor transcreve-se: 

Súmula 718 STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não 
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido 
segundo a pena aplicada. 

 

Súmula 719 STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena 
aplicada permitir exige motivação idônea. 

Apesar da inconstitucionalidade da disposição do regime inicial fechado, os parâmetros de 
progressão de regime, 2/5 e 3/5, foram preservados até recentemente. 

 

 

DE          NO ESQUEMA! 

 

LINHA DO TEMPO 
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         BEZERREGRAS DE JURISPRUDÊNCIAS!!! 

 

 

 

 

 

O regime inicial de pena nos crimes hediondos não precisa ser obrigatoriamente o fechado! 
Vejamos: 

A hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais 
gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da 
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto 
observando a singularidade do caso concreto. 

1990
Lei	n.	8.072/90: Regime	Integral	Fechado aos	condenados	
por	crimes	hediondos	ou	equiparados	a	hediondos	(não	havia	

progressão	de	regime).	

2006

HC	82.959/SP: Em	sede	de	controle	de	constitucionalidade	
difuso,	o	STF	declarou	o	Regime	Integral	Fechado	

inconstitucional (possível	a	progressão	de	regime,	se	
cumpridos	1/6	da	pena).	

2007

Lei	nº	11.464/07:	Instituiu	o	Regime	Inicial	Fechado,	o	que	
equiparou	ao	tratamento	dispensado	ao	crime	de	tortura,	e	

ainda	a	possibilidade	de	progressão	de	regime	após	cumpridos	
os	prazos	de	2/5	e	3/5	da	pena,	respectivamente	se	o	

condenado	fosse	primário	ou	reincidente.	

2012

HC	111.840/ES: O	STF	declarou	inconstitucional a	imposição	
de	Regime	Inicial	Fechado,	manifestando	incongruência	do	texto	

da	lei	aos	ditames	dos	princípios	constitucionais	da	
proporcionalidade	e	da	individualização	da	pena.	

2017

Tese	972: O	STF	ratifica	em	sede	da	tese	972	de	
repercussão	geral	o	entendimento	trazido	em	2012.	Apesar	
da	inconstitucionalidade	da	disposição	do	regime	inicial	
fechado,	os	parâmetros	de	progressão	de	regime,	2/5	e	

3/5,	foram	preservados	até	recentemente.
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STF. 1ª Turma. ARE 935967 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2016. STF. 
2ª Turma. HC 133617, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/05/2016. 

Assim, é inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base 
exclusivamente na hediondez do delito! 
É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do 
regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos 
parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 
STF. Plenário. ARE 1052700 RG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/11/2017. 

Regime inicial de pena no caso do crime de tortura: 

O Plenário do STF, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou incidentalmente a 
inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi 
dada pela Lei nº 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime 
inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluído 
aqui o crime de tortura. Dessa forma, não é obrigatório que o condenado por crime 
de tortura inicie o cumprimento da pena no regime prisional fechado. 
STJ. 5ª Turma. HC 383090/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/03/2017. STJ. 
6ª Turma. RHC 76642/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 
11/10/2016. 

Regime semiaberto ou aberto: 

O regime inicial nas condenações por crimes hediondos ou equiparados (como é o caso 
do tráfico de drogas) não tem que ser obrigatoriamente o fechado, podendo ser 
também o regime semiaberto ou aberto, desde que presentes os requisitos do art. 
33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.  

STF. Plenário. HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27/6/2012. STJ. 3ª Seção. EREsp 
1.285.631-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 24/10/2012. 

Regime inicial da pena no caso de crimes hediondos e equiparados: 

Não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena 
no regime prisional fechado. 

STJ. 5ª Turma. HC 286.925-RR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/5/14 (Info 540). 

Novos Marcos De Progressão De Pena - Atualização Pacote Anticrime 

A disciplina da progressão de regime prisional foi alterada pela vigência da Lei n° 13.964/2019, 
designada Pacote Anticrime. A nova disposição provocou alteração na sistemática traçada como 
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           BEZERREGRA!!! 

requisito para a progressão de regime. A evolução de cumprimento da pena até a vigência da Lei 
13.964/19 era regulada pelo art. 2º, parágrafo 2º da Lei n° 8.072/90, exigindo, para tanto, o 
preenchimento do requisito objetivo (lapso temporal: 2/5 ou 3/5 respectivamente se primário ou 
reincidente) e o subjetivo (bom comportamento). Ademais, como mais um requisito, o juiz, ainda, 
poderia impor a necessidade de submissão do executado a exame criminológico, como se 
depreende do teor da Súmula Vinculante 26 do STF. 

Súmula Vinculante 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena 
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo 
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de 
exame criminológico. 

O legislador, na nova redação do art. 112 da Lei n° 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dispositivo 
agora responsável por toda a sistemática de progressão de regime prisional no Brasil, definiu 
regras distintas das anteriormente vigentes, impondo a partir de então o cumprimento de 40% 
da pena se for primário e 60% se for reincidente. Nas hipóteses de crimes hediondos com 
resultado morte, o apenado, mesmo primário, terá de completar 50% da pena para obtenção da 
progressão de regime e, sendo reincidente, terá de alcançar 70% da pena, estando em ambos os 
casos vedado o livramento condicional. 

Saliente-se que a necessidade de boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do 
estabelecimento permanece presente enquanto requisito, além do que, o juiz ainda pode 
entender, fundamentadamente, pela realização de exame criminológico nos mesmos termos da 
Súmula Vinculante 26 do STF. 

 

Os aspectos do novo regramento que se afigurem mais rigorosos não poderão, obviamente, 
ser aplicados aos fatos pretéritos, não sendo estes alcançados pela lei em questão, tendo 
em vista a observância do princípio da irretroatividade da lei, salvo para beneficiar o réu. 
Vejamos o art. 5°, XL, da CF/88:  

Art. 5°, XL - A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.  

 

 

   DE          NO ESQUEMA! 
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Lei nº 8.072/90 Sem regime de progressão da pena. 

HC 82.959/SP 
 

Há progressão de regime: 

• Primário/Reincidente – se cumpridos 1/6 da 
pena. 

Lei nº 11.464/07 
 

Há progressão de regime:  

• Primário – se cumpridos 2/5 da pena. 
• Reincidente – se cumpridos 3/5 da pena. 

 
Lei nº 13.964/19 

(Art. 112 da Lei n° 7.210/84) 
 

Há progressão de regime: 

• Primário – se cumpridos 40% da pena.  
• Se houver resultado morte: terá de cumprir 

50% da pena para progredir de regime 
(vedado o livramento condicional). 

 

• Reincidente – se cumpridos 60% da pena. 
• Se houver resultado morte: terá de cumprir 

70% da pena para progredir de regime 
(vedado o livramento condicional). 

 

 

 

 

1. (2018 - CESPE - ADVOGADO – EBSERH) Julgue o item seguinte, relativo aos tipos 
penais dispostos no Código Penal e nas leis penais extravagantes. 
O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes 
hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou 
excluí-la em razão de sua gravidade ou forma de execução. 

COMENTÁRIO: 
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A Lei de Crimes Hediondos adotou o critério legal para definir seus crimes, estando eles previstos 
no art. 1° da Lei nº 8.072/90, sendo este um rol taxativo, de modo que não cabe ao juiz fixar a 
hediondez em razão da gravidade ou forma de execução do crime.  

GABARITO: Correta. 

2. (2018 - FCC – DEFENSOR PÚBLICO – AM) À luz do que dispõe o direito brasileiro 
sobre os crimes hediondos: 
a) somente recebem essa classificação os crimes consumados em razão do princípio da 
reserva legal. 
b) é obrigatória a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 
c) todas as modalidades de tráfico de drogas são equiparadas a crime hediondo, o que 
não ocorre no crime de associação para o tráfico. 
d) sua prática autoriza a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 
e) existe vedação legal expressa à concessão dos institutos da graça e do indulto.  

COMENTÁRIOS: 

a) INCORRETA: Os crimes serão hediondos sejam eles consumados ou tentados. A tentativa não 
afasta a hediondez, conforme prevê o caput do art. 1º da Lei nº 8.072/90. 

b) INCORRETA: A afirmação ofende o princípio da individualização da pena e, embora haja 
previsão de que o início do cumprimento das penas cominadas aos crimes hediondos deva ser em 
regime fechado, o STF considerou o dispositivo inconstitucional.  

c) INCORRETA: Em 2016, o STF através do HC 118.533/MS, estabeleceu que o tráfico de drogas 
privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06) não tem natureza de crime hediondo.  

d) INCORRETA: Não há qualquer previsão legal nesse sentido. 

e) CORRETA: Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça e anistia conforme o art. 5º, XLIII, da 
CF/88. A mesma proibição é repetida no art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90, acrescentando-se também 
a vedação ao indulto.   

GABARITO: letra E. 
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3 - DISTINÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE INTERCEPTAÇÃO, ESCUTA E GRAVAÇÃO E O 
NOVO INSTITUTO DA CAPTAÇÃO DE SINAIS ACÚSTICOS, ÓPTICOS E 
ELETROMAGNÉTICOS  

Na disciplina de Legislação Penal Extravagante, iremos discutir acerca da distinção entre os 
conceitos de interceptação, escuta e gravação, trazendo à baila, inclusive, o novo regramento 
da captação ambiental de sinais acústicos, ópticos e eletromagnéticos, assuntos que estão 
brilhando aos olhos do examinador por serem extremamente atuais e com certeza despencarão 
nas provas objetivas e discursivas de Delegado de Polícia.  

Os temas são disciplinados pela Lei n° 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica) em 
complemento aos ditames da Constituição Federal de 1988.  

Vamos adiante! 

Considerações Iniciais 

O art. 5.º, XII, da CF consagrou como garantia fundamental do cidadão a inviolabilidade do sigilo 
de correspondência e das comunicações. O postulado em tela é corolário indubitável do direito à 
preservação da intimidade e da vida privada das pessoas. Vejamos o dispositivo em comento:  

Art. 5º. XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

A vida em sociedade exige a proteção de interesses fundamentais, os quais em um estado 
democrático de direito devem ser agasalhados pela Constituição, como forma de assegurar a 
blindagem mais robusta disponível em um ordenamento jurídico. 

Não obstante o caráter inviolável de tais direitos, não podem ser encarados como absolutos, 
manifestando algum grau de relativização como forma de equalizar a convivência entre as 
respectivas garantias. Assim, em muitas oportunidades, os próprios direitos fundamentais serão 
objeto de colisão, uma vez que estarão em coexistência simultaneamente os diversos interesses 
sociais, algumas vezes convergindo, outras divergindo. 

Dessa forma, o próprio sigilo das comunicações poderia ser afastado quando, no caso concreto, 
um interesse fosse ponderado momentaneamente como mais relevante. Tal constatação desperta 
a atenção do direito para os eventuais mecanismos ou mesmo as excepcionais hipóteses que 
admitem o acesso e captação das comunicações entre indivíduos. Estas formas de apreensão das 
comunicações são realizadas por intermédio de 03 (três) técnicas, quais sejam: interceptação, 
escuta e gravação. 
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Distinção entre interceptação, escuta e gravação 

Em virtude do alto índice de exigência nos concursos públicos, a distinção entre os três 
institutos passou a ser crucial, o que inspira a necessidade de uma análise detida e minuciosa dos 
três conceitos. 

É de se considerar que se tratam de expressões correlatas e cujos significados assemelham-se 
bastante, existindo a necessidade de sabermos suas distinções de modo que não seja confusa a 
sua compreensão. Ademais, diferenciar tais institutos tem um propósito prático importante 
relacionado aos métodos de investigação encetados nas diligências policiais no Brasil. De acordo 
com doutrinas e jurisprudência dos nossos Tribunais, é possível distinguir tais conceitos, 
racionalizando, assim, os recursos de investigação à disposição da persecução penal. 

A noção de interceptação fica adstrita às hipóteses relativas à captação de comunicação 
desempenhada por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, dividindo-se em 
interceptação telefônica quando esta operação se der em face de conversas por meio de terminal 
telefônico e interceptação ambiental nos casos de coleta do diálogo desenvolvido em um 
determinado ambiente. 

Já a ideia de escuta está relacionada à captação da comunicação por um terceiro estranho aos 
interlocutores, mas anuída por, pelo menos, um destes últimos, implicando em escuta ambiental 
esta apreensão da conversa realizada em um recinto enquanto escuta telefônica refere-se à coleta 
do diálogo estabelecido por meio telefônico. Em ambos os casos, há consentimento por parte 
de um dos interlocutores, o que, para parcela minoritária da doutrina, torna as ações legítimas 
no que tange à constituição da prova independente de autorização judicial. Entretanto, em 
contexto majoritário, a licitude do manejo desta técnica só é viabilizada caso precedida de 
ordem judicial. 

Por seu turno, gravação ambiental e gravação telefônica ou clandestina apresentam um ponto de 
convergência quanto à captação da comunicação operada por um dos próprios interlocutores, 
diferenciando-se, respectivamente, quando apreendida a conversa desenvolvida em um 
determinado local ou por intermédio de terminal telefônico. As duas hipóteses são taxadas na 
doutrina e jurisprudência como meios lícitos diretos de obtenção de prova, não sendo, portanto, 
necessária a prévia licença judicial. 
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                BEZERREGRAS DE JURISPRUDÊNCIAS!!! 

 

 

 

Em processo que apure a suposta prática de crime sexual contra adolescente 
absolutamente incapaz, é admissível a utilização de prova extraída de gravação 
telefônica efetivada a pedido da genitora da vítima, em seu terminal telefônico, 
mesmo que solicitado auxílio técnico de detetive particular para a captação das 
conversas. 
STJ. 6ª Turma. REsp 1.026.605-ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
13/5/2014 (Info 543). 

 

 

DE         NO ESQUEMA!  

INTERCEPTAÇÃO  ESCUTA  GRAVAÇÃO 
É a captação de 
comunicação 
desempenhada por um 
terceiro, sem o 
conhecimento dos 
interlocutores.  

 

Dividindo-se em: 

- Interceptação telefônica: 
quando esta operação se 
der em face de conversas 
por meio de terminal 
telefônico.  

- Interceptação ambiental: 
coleta do diálogo 

É a captação da 
comunicação por um 
terceiro estranho aos 
interlocutores, mas anuída 
por, pelo menos, um destes 
últimos. 

 

Dividindo-se em: 

- Escuta ambiental: 
apreensão da conversa 
realizada em um recinto.  

- Escuta telefônica: coleta 
do diálogo estabelecido 
por meio telefônico. 

É a captação da 
comunicação diretamente 
por um dos interlocutores. 

 

Dividindo-se em:    

- Gravação ambiental: 
apreensão da conversa 
realizada no recinto. 

- Gravação telefônica: 
apreensão da conversa 
realizada de terminal 
telefônico. 
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Captação de sinais acústicos, ópticos e eletromagnéticos 

Até 2019, essa técnica de investigação e obtenção de provas, não obstante prevista em lei, não 
se encontrava regulamentada por nenhum dispositivo que implicasse minuciosamente seu 
procedimento e requisitos legais. 

Tal instituto, então, era classificado como meio de prova atípico, justamente por receber chancela 
legal, mas carente de sua regulação.  

A previsão desse instituto não é, portanto, inédita no Brasil. Já havia tratamento dessa técnica 
investigativa desde a Lei nº 9.034/95 (antiga Lei do Crime Organizado). Esse foi o primeiro diploma 
legislativo a abordar o mencionado instrumento na ordem positiva. Não obstante a revogação da 
referida norma pela nova Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13), o legislador preservou 
o instituto previsto na lei, mas ainda não tratou de esmiuçar sua regulamentação.  

Diante deste vácuo normativo, o legislador, com o advento da Lei nº 13.964/19, decidiu preencher 
a aludida lacuna trazendo no bojo da novel legislação a disciplina de tal instituto, com previsão de 
seus requisitos e procedimento específico para seu manejo mais adequado. 

Com o pacote anticrime, então, o legislador definiu no art. 8-A da Lei nº 9.296/96 
o instituto da captação ambiental de sinais acústicos, ópticos e eletromagnéticos, 
o qual pode ser designado também como interceptação ou escuta ambiental. A 
inclusão desta regulamentação na lei própria da interceptação telefônica tem 
obviamente um aspecto simbólico, haja vista a similitude de pressupostos (apesar de 
não serem os mesmos) e ainda a proximidade de técnica operacional para viabilização 

da sua consecução.  

Assim, a nova legislação trouxe como requisitos para a viabilidade da captação de sinais em um 
determinado ambiente, as seguintes hipóteses cumulativas: 

desenvolvido em um 
determinado ambiente. 
Ex: Delegado de Polícia, 
com autorização judicial, 
grampeia os telefones dos 
indiciados objetos de 
investigação e capta os 
diálogos mantidos entre 
eles. 

Ex: Delegado de Polícia 
grava a conversa telefônica 
que a mãe mantém com o 
sequestrador de sua filha. 

Ex: homem grava a conversa 
telefônica com o seu irmão 
que está o ameaçando de 
morte. 
 

É necessário autorização 
judicial (entendimento 
pacífico). 
 

É necessário autorização 
judicial (posição 
majoritária). 

Não necessita de ordem 
judicial. 
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                 1. Autorização judicial; 

                 2. Finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal; 

                 3. Requerimento do MP ou da autoridade policial (delegado de polícia); 

          FERNANDICA!!!  

Utilização não técnica pelo legislador da nomenclatura requerimento quando se refere ao 
delegado de polícia, haja vista ao mesmo não há atributo de requerimento uma vez que tal 
expressão significaria pedido para o que o delegado não está autorizado por não compor o rol de 

partes. Melhor seria, portanto, a redação utilizar a expressão representação, pois esse 
é o termo mais tecnicamente adequado às intervenções necessárias levadas ao Poder 
Judiciário pela autoridade policial.  

No entanto, importante atentar que se tal expressão constar em prova, deve-se 
assinalar como resposta correta a nomenclatura “requerimento” ainda que seja 
compreendida como inadequada. 

4. Imprescindibilidade do meio de prova quando esta não puder ser feita por outro meio mesmo 
que disponível. 

5. Justa causa de autoria ou participação em infrações penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 04 anos ou infrações penais conexas; 

Ademais, a lei exige que, na apresentação do requerimento que pleiteia a medida, deva haver 
descrição circunstanciada do local e da forma de instalação do dispositivo, o que nos impõe a 
dedução de que não seria lícita a execução da medida em ambientes não contemplados na 
decisão judicial originalmente delimitada pelo pedido. 

O prazo de captação ambiental também foi estipulado pelo legislador inspirando-se na referência 
do próprio prazo para interceptação, de modo que a medida não poderia exceder o prazo de 15 
dias. Foram autorizadas na lei renovações sucessivas, obviamente autorizadas pelo juiz, desde que 
demonstradas, cumulativamente, a indispensabilidade do meio de prova e a revelação da 
permanência, habitualidade ou continuidade delitiva. 

Ademais, os eventuais casos omissos devem ser resolvidos a partir da aplicação subsidiária das 
regras da interceptação telefônica e telemática.  

-- 

Encerramos aqui este tema de muita relevância e que certamente virá nos próximos concursos de 
Carreiras Jurídicas. Abordamos as legislações correlatas, analisamos as jurisprudências acerca do 
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tema e estipulamos Fernandicas e Bezerregras como pontos relevantes para nossas provas de 
concursos.  

Qualquer dúvida contem comigo, podem mandar direct no meu instagram 
(@deltafernandobezerra) que eu respondo tudo!  

Estarei sempre à disposição! 

DIREITOS HUMANOS  

1 – CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

Olá pessoal! Aqui é Lhais Hamid, professora do Estratégia Carreira Jurídica. 

Hoje vamos discutir um assunto atual, que certamente será explorado em provas objetivas, 
dissertativas e orais dos concursos para o cargo de Delegado de Polícia, que é a classificação dos 
Direitos Humanos, tópico que foi o objeto da arguição dissertativa do último concurso para o 
cargo de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, em que fui aprovada. 

O tema recebe grande atenção por parte dos estudiosos que se debruçam sobre os direitos 
humanos. 

Desta forma, o objetivo hoje é apresentar as principais classificações dos Direitos Humanos. 

Vamos lá! 

-- 

Dividiremos a análise sob as classificações do jurista tcheco-francês Karel Vasak, do filósofo do 
direito e juiz alemão Georg Jellinek e do Procurador Regional da República e Professor da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, André Ramos de Carvalho. O primeiro 
classifica os direitos humanos sob o enfoque histórico e evolutivo, os últimos, sob o prisma relação 
de direito existente entre o indivíduo e o Estado. 

Gerações ou Dimensões de Karel Vasak 

De acordo com a Teoria das Gerações de Direitos de Karel Vasak, os direitos fundamentais são 
classificados em três gerações ou dimensões (como preferem alguns que defendem que o termo 
“gerações” traz intrínseca a ideia de superação, de sobrepujamento, de suplantação, o passo que 
o termo dimensões remete ao caráter cumulativo, de complementaridade, desses direitos). 
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Na primeira geração de Vasak se encontram os direitos de liberdade, como os direitos civis e 
políticos. São direitos resultantes do pensamento liberal do século XVIII, cunhados sob o lema da 
igualdade que foi um dos cernes da Revolução Francesa. Esses direitos têm por titular o indivíduo 
e são oponíveis em face do Estado. São chamados de direitos de resistência ou de oposição 
perante o Estado, por isso tidos como “direitos negativos”. 

Por sua vez, na segunda geração estão os direitos de igualdade, como os direitos sociais, culturais 
e econômicos. Essa segunda dimensão caracteriza-se pelos direitos de caráter positivo, 
prestacionais, por assegurarem ao indivíduo direitos a prestações sociais por parte do Estado, 
assim como pelo exercício de liberdades sociais que o Estado não pode vedar, como a liberdade 
de sindicalização e o direito a greve. Tais direitos floresceram, em grande parte, em razão da 
precariedade em que se encontravam os trabalhadores europeus no período pós revolução 
industrial.  

Na terceira geração, exsurgem os direitos metaindividuais, também chamados de direitos de 
fraternidade ou solidariedade, como o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio 
ambiente, à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural, à comunicação. O ponto 
crucial desses direitos é sua desvinculação do indivíduo e sua destinação em proteger os grupos 
de seres humanos ou do Estado, mas sim a humanidade abstratamente considerada. 

Na análise da teoria geracional é importante destacar que o professor Paulo Bonavides fala ainda 
na quarta e na quinta geração de direitos fundamentais, sendo a quarta geração representada 
pelos direitos à democracia, à informação e ao pluralismo político, como resultado da globalização 
dos direitos, e a quinta representada pelo direito à paz. 

Pontuamos ainda que para o filósofo político italiano Norberto Bobbio discorre sobre uma quarta 
geração, que compreenderia direitos ligados à vida vista como elemento político: a proteção do 
patrimônio genético e a preocupação  com a bioética. 

Teoria do Status de Jellinek 

Jellinek leva em conta para a sua classificação a verticalidade própria da relação desigual entre o 
Estado e o Indivíduo, além do grau de positivação dos direitos no campo dos direitos humanos. 

Para ele a classificação dos direitos humanos se dá dessa forma: 

à Pelo status subjectionis (ou passivo) no qual o indivíduo se encontra submisso ao Estado 
e detém apenas deveres em favor desse.  

à Pelo status libertatis (ou negativo), também chamado de Direito de Resistência, há 
aqui limites para a intervenção do Estado na esfera do indivíduo, fazendo surgir um espaço de 
liberdade individual. Perceba que esse status se aproxima do primeiro lema da Revolução 
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Francesa (liberté) e da primeira classificação da teoria geracional, traduzida pelos direitos de 
defesa. 

à Pelo status civitatis (ou positivo) o indivíduo é dotado de pretensões para invocar a 
atuação do Estado seja na esfera pública ou privada, busca-se exigir atuações positivas do Estado 
para atendimento dos interesses dos cidadãos, efetivando-se os direitos sociais ou direitos da 
igualdade, calcados no segundo lema da Revolução Francesa (egalité) e na segunda classificação 
da teoria geracional, traduzida pelos direitos prestacionais. 

à Pelo status activus (ou ativo) temos o reconhecimento da capacidade de o cidadão 
intervir na formação da vontade do Estado, compondo essa vontade e atuando na formação do 
governo e das políticas aos indivíduos direcionadas. Trata-se da capacidade política, passiva e 
ativa, materializada pelo sufrágio. 

Estrutura dos Direitos Humanos, segundo André Ramos de Carvalho 

À semelhança de Jellinek, o professor André Ramos de Carvalho também considera a relação 
entre o Estado e o Indivíduo, além do grau de positivação dos direitos humanos, para arquitetar 
sua classificação da matéria. 

De acordo com o ensinado por André Ramos de Carvalho, a classificação dos direitos humanos se 
dá da seguinte forma:  

à direito-pretensão: que dá ao titular o direito a ter algo que é devido pelo Estado ou até 
por outro particular. Portanto, o Estado (ou esse outro particular) devem agir de forma a realizar 
uma conduta para conferir o direito. 

Por exemplo, o direito à educação, que deve ser prestado pelo Estado. 

à direito-liberdade: este estabelece a abstenção ao Estado ou a terceiros, no sentido de 
não atuarem como agentes limitadores. 

Cita-se como exemplo a liberdade de credo. 

à direito-poder: assegura à pessoa exigir a sujeição do Estado ou de outra pessoa para 
que esses direitos sejam observados. 

O exemplo aqui é o direito à assistência jurídica. 

à direito-imunidade: impossibilita que uma pessoa ou o Estado haja no sentido de intervir 
nesse direito. 

Um exemplo é vedação à prisão, salvo na hipótese de flagrante  delito ou de decisão judicial 
transitada em julgado. 
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Assim, a estrutura dos Direitos Humanos é variada, podendo se caracterizar em: 

	

	

	

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL 

1 - LEI PROCESSUAL NO TEMPO E NO ESPAÇO 

Olá pessoal! Aqui é a Lhais Hamid, professora do estratégia Carreira jurídica. Hoje vamos discutir 
um assunto atual, que pode ser explorado em provas objetivas, dissertativas e orais dos concursos 
para o cargo de Delegado de Polícia, que é a Lei Processual Civil no tempo e no espaço. 

Vamos lá! 

-- 

Dividiremos a análise sob lei processual civil no espaço e lei processual no tempo, e, sobre este 
último, falaremos da vigência e nova lei processual em relação dos processos em curso. 

Direito Processual Civil é o ramo do direito público responsável pela regulação dos processos, 
que são instrumento da Jurisdicção. O processo, legal que é, se realiza por meio dos princípios 
e regras insculpidos em nosso ordenamento jurídico. A principal fonte do direito processual é a 
lei, em sentido amplo, complementada pela analogia, pelos costumes, pelos princípios gerais do 
direito, pela equidade e também pela jurisprudência. 

Lei Processual Civil no Espaço 

As normas de processo civil têm validade e eficácia em todo território nacional, como estabelece 
o artigo 16 do Código de Processo Civil, ou seja, todos os processos que estão tramitando no 
Brasil devem respeitar as normas previstas neste código.  
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Assim, a lei processual civil é regulada pelo princípio da territorialidade, mantido pelo Novo 
Código de Processo Civil de 2015, princípio que já era aplicado na vigência do Código de 1973, 
porém sem previsão expressa. 

O Novo Código de Processo Civil a fim de tratar o tema com clareza, estabeleceu em seu artigo 
13, que: "a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as 
disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o 
Brasil seja parte" 

As normas processuais civis brasileiras aplicam-se, portanto, em todo o território nacional.  

Observe que a primeira parte do artigo consagra o princípio da lex fori, isto é, que a regra geral é 
que o processo deve ser orientado pelas normas domésticas e dirigido pelos órgãos jurisdicionais 
do país a que pertencem.  

Mas atenção, pois essa regra não é absoluta, comportando a exceção da aplicabilidade dos 
tratados, convenções e acordos internacionais de que o Brasil faça parte. Tais normas, para serem 
aplicadas ao processo civil brasileiro devem ser incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, isto 
é, celebradas pelo Presidente da República, referendadas pelo Congresso Nacional e 
incorporadas ao direito interno por meio de Decreto Legislativo. 

Assim, perceba que há a possibilidade de um processo que tramite no Brasil seja sentenciado com 
a aplicação da norma de direito material estrangeiro, como na hipótese do artigo 10 da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que disciplina a sucessão de estrangeiro. Se um 
estrangeiro falecer no Brasil, o inventário será ajuizado aqui.  

Já em relação aos processos que tramitarem e suas respectivas sentenças, a regra é de total 
ineficácia, pois a prolatação de sentença é um ato de soberania. Tais sentenças só poderão 
produzir efeito no Brasil, se homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 
105, I, i, da Constituição Federal (Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar 
e julgar, originariamente: i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur 
às cartas rogatórias).   

Lei Processual Civil no Tempo 

O tema da lei processual civil no tempo regula a sucessão das normas processuais, isto é, o direito 
intertemporal. 

A legislação processual tem aplicação imediata no tempo, nos termos do princípio do tempus regit 
actum, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da 
norma revogada. Isto é o que dispõe o artigo 14, do Novo Código de Processo Civil, in verbis: 
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Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, 
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da 
norma revogada. 

Vigência  

A vigência é a qualidade das regras jurídicas para a produção de efeitos. 

As normas jurídicas, em regra, não são dotadas de vigência quando de sua publicação no Diário 
Oficial, pois dotadas de prazo de vacatio legis.  

A vacatio legis é uma expressão latina que significa vacância da lei, ou seja "a lei vaga", que é o 
período que decorre entre o dia da publicação de uma lei e o dia em que ela entra em vigor, ou 
seja, que começa a viger, com força vinculante e obrigatória. A vacatio legis, fundamentada 
juridicamente, é estabelecida para que haja um período de assimilação da nova lei que entrará em 
vigor depois do prazo determinado. Esse período é em média regra de 45 dias, contando da data 
da publicação da lei.  

É possível que a nova lei dispense a vacatio legis e assim conterá a seguinte disposição: "esta lei 
entrará em vigor na data de sua publicação". 

Se a norma não indicar o período de vacatio legis, incidirá o artigo 1° da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro: “salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”.  

A vigência da lei estende-se até que seja revogada por lei posterior, que expressamente a declare 
revogada, ou que seja com ela incompatível, ou ainda quando regule inteiramente a matéria de 
que tratava a lei anterior.  

A título de exemplo, o artigo 1° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não se aplicou 
ao Código de Processo Civil de 2015, que teve vacatio legis de um ano. 

Nova lei processual e a situação dos processos em curso 

Em relação ao direito intertemporal, os processos já concluídos ou que ainda não se iniciaram 
quando da vigência da nova norma não irão trazer nenhuma dificuldade em relação a aplicação 
da nova lei. O problema está em relação aos processos em curso quando a nova lei entra em vigor.  

O artigo 14 do Código de Processo Civil prevê a regra para o caso:  

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, 
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da 
norma revogada. 
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Assim, a nova lei terá incidência imediata, aplicando-se nos processos em curso, mas não incidindo 
sobre os atos processuais já praticados sob a vigência da norma anterior.  

Isolamento dos atos processuais 

A nova lei processual deve respeitar os atos processuais já realizados e consumados, estes são 
válidos e produzem efeitos jurídicos. Logo, os atos que já foram realizados na vigência da lei antiga 
persistem, os que ainda não foram realizados deverão respeitar a lei nova.  

Assim estabelece o artigo 1.046 Novo Código de Processo Civil, que determina a aplicabilidade 
do código nos feitos em curso, sendo então vedada a retroatividade da lei, conforme estabelece 
o artigo 5º, inciso XXXVI da Carta Maior de 1988 (A lei não prejudicará direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada). 

Veja que a previsão constitucional foi devidamente prestigiada pelo Novo Código de Processo 
Civil. 

Em síntese: 

A lei nova não pode retroagir para lesar direitos processuais adquiridos. 

A lei processual nova é aplicável aos processos em andamento. 

O processo civil adota o princípio do isolamento dos atos processuais. 

 

MEDICINA LEGAL  

Olá, guerreiros! Aqui é o Paulo Bilynskyj, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas e, desta vez, 
na disciplina de Medicina Legal discutiremos um assunto que pode ser explorado em provas 
objetivas, dissertativas e orais para o cargo de Delegado de Polícia: as asfixias por afogamento. 

Os afogamentos acidentais são comuns durante o verão por ser a época na qual as pessoas mais 
frequentam rios e mares. Um levantamento disponível no portal do Governo do Estado de São 
Paulo feito em 2019, por exemplo, aponta que o afogamento é a quarta causa de morte acidental 
em adultos e uma das três principais em crianças, sendo que, por ano, acontecem 500 mil 
afogamentos no mundo. 

Assim, trataremos sobre os afogamentos do ponto de vista da Medicina Legal, vamos lá! 
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1 - ASFIXIOLOGIA: AFOGAMENTO 

É a modalidade de asfixia mecânica que decorre da penetração de líquidos nas vias respiratórias 
por permanência da vítima imersa (totalmente ou não) em meio líquido.  

O indivíduo também pode vir a afogar-se no próprio sangue (afogamento interno), como no 
esgorjamento; ou pelo conteúdo estomacal regurgitado. 

O afogamento poderá ser acidental, suicida ou homicida. 

Nos meses mais quentes há um considerável aumento na frequência dos afogamentos acidentais 
de pessoas imprudentes que se afastam da praia ou entram em lagos, rios e represas, muitas vezes 
em estado de embriaguez ou sem ter conhecimento sobre a profundidade do local. 

O afogamento suicida e o afogamento homicida são menos frequentes, mas são possíveis. 

O examinador poderá indagar o conceito de Vibert, que diferencia duas modalidades de asfixia 
por afogamento: submersão-inibição e submersão-asfixia. 

Há quem entenda que a submersão-inibição não pode ser considerada afogamento, já que o 
indivíduo embora imerso, não ingere grande quantidade de líquido, ou seja, não se afoga, 
sucumbindo rapidamente, por inibição do sistema nervoso central. Nesses casos não há no 
cadáver (chamado afogado branco de Parrot) sinais característicos das asfixias. 

Na submersão-asfixia ou afogamento verdadeiro, a morte geralmente ocorre de forma lenta 
quando o indivíduo por sucessivas vezes tenta absorver o ar em grandes inspirações e acaba por 
engolir o líquido, engasga e tosse, e, após grande resistência, perde a consciência e sucumbe em 
aproximadamente cinco minutos. Pode acontecer de a morte ser rápida se, após cair na água, o 
indivíduo não consegue mais vir à superfície. 

Assim, temos dois tipos de afogados: 

- afogado branco: quando não há líquido nos pulmões, uma vez que a morte se deu por parada 
cardíaca reflexa (morte por inibição). 

- afogado azul: a morte se deu pela entrada de líquido nos pulmões, ou seja, por asfixia. 

Fases do afogamento 

A morte por afogamento desenvolve-se em quatro fases:  

1ª Fase: De luta: a vítima tenta não se afogar, sobe e afunda várias vezes, tenta agarrar-se em 
pedras, plantas, engole muita água e geralmente se machuca. 
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2ª Fase - De resistência: caracterizada pela apneia voluntária, durante a qual, a vítima conserva-
se lúcida e com os movimentos reflexos. 

3ª Fase - De exaustão ou da inspiração: caracterizada por dispneia com inspirações profundas e 
expirações curtas, desencadeada pelo estímulo dos centros nervosos bulbares pela hipercapneia. 

4ª Fase - De asfixia: caracterizada pela parada respiratória, perda da consciência, insensibilidade, 
algumas vezes com convulsões e morte. 

É durante a fase de dispneia que, em razão dos movimentos inspiratórios reflexos, a água penetra 
no sistema respiratório (bronquíolos e alvéolos) originando enfisema hidroaéreo pulmonar e 
espuma sanguinolenta intrabrônquica pela agitação em borbulhas do ar e pelo refluxo do sangue 
da cavidade aurículo-ventricular direita e do sistema porta. O líquido ingerido no afogamento 
invade o aparelho gastrintestinal. 

 

Sinais da asfixia por afogamento 

A asfixia por afogamento produz dois tipos básicos de sinais: os externos (geralmente de fácil 
visualização) e internos.  Vejamos cada um deles: 

1. Sinais Externos  

Dividem-se em sinais atípicos (variam de acordo com o tempo de permanência do cadáver no 
meio líquido) e sinais típicos (fenômenos vitais ocorridos durante o afogamento, indicadores de 
que a vítima estava viva dentro da água). 

1.1. Sinais externos atípicos  

São aqueles que se manifestam em outras formas de morte que não o afogamento, em que o 
cadáver permanece por qualquer motivo submerso por algum período de tempo. São eles: 

a) Pele anserina ou “pele de galinha”: ocorre como decorrência da saliência dos folículos pilosos 
pela contração dos músculos eretores cutâneos. São frequentemente encontradas nos ombros, na 
região lateral das coxas e dos antebraços, constituindo o sinal de Bernt. 

b) Retração dos mamilos: ocorre pelo mesmo motivo da pele anserina. 

c) Retração dos testículos e do pênis: decorre do desequilíbrio térmico inicial entre o corpo e a 
massa líquida, por estímulo cremastérico. 

d) Temperatura baixa da pele. 
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e) Maceração epidérmica: decorre da embebição da pele, se apresenta mais acentuada nas mãos 
e nos pés, destacando-se por grandes retalhos, ou quando nas mãos, em dedos de luva junto com 
as unhas. 

f) Rigidez cadavérica precoce. 

g) Cor da face: lívida ou azulada nos afogados brancos de Parrot e cianosada nos mortos por 
submersão-asfixia. 

h) Queda fácil dos pelos (daqueles que permaneceram durante algum tempo submersos). 

i) Destruição por animais da fauna aquática, como peixes, siris e outros crustáceos das partes moles 
e cartilaginosas: como boca, supercílios, pálpebras, globos oculares, nariz e pavilhões auditivos. 

j) Projeção da língua além das arcadas dentárias (ocorre no início da putrefação). 

l) Presença de erosões das polpas digitais e entre os dedos; sob as unhas presença de lama ou 
grãos de areia e, nos lábios presença de corpos estranhos inerentes à massa líquida onde ocorreu 
a submersão. 

m) Lesões de arrasto (Simonin): decorrem do roçar da fronte, mãos, joelhos e pododáctilos, nos 
afogados que permanecem submersos em decúbito ventral em movimentos de vaivém, pelo 
impulso das águas. Nas vítimas que permanecem submersas na posição de decúbito dorsal em 
opistótono, as lesões de arrasto serão encontradas na região occipital e nos calcanhares. 

 

1.2. Sinais externos típicos (Caracterizam a asfixia-submersão): 

a) “Cabeça de negro: característica dos afogados por submersão em estado de putrefação; a 
pele da cabeça adquire cor verde e bronzeada. 

b) Tonalidade vermelho-clara dos livores cadavéricos: em razão das alterações do sangue na 
asfixia-submersão (fluidez, falta de coagulação), localiza-se comumente nas regiões mais declives 
do corpo (cabeça, pescoço, metade superior do tronco, mãos e pés), podendo, ser generalizada. 

c) Cogumelo de espumas: é consequência do arejamento do muco misturado à água na traqueia 
e nos brônquios, somente se forma nos indivíduos que reagiram energicamente dentro d’água 
e aparecem sobre a boca e narinas dos que foram retirados da água cedo. 

d) Putrefação: enquanto a vítima está submersa é lenta, porém se desenvolve rapidamente se o 
corpo é posto em contato com o meio exterior. Inicia-se pela parte superior do tórax, face e depois 
cabeça e progride em direção descendente comprometendo todo o corpo, que assume forma 
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gigantesca, lembrando balão inflado. Há distensão exagerada do aparelho genital masculino 
fazendo com que o pênis e as bolsas escrotais tenham dimensões descomunais. 

Obs.:  a mancha verde que marca o início da putrefação nos afogados aparece no tórax. 

 

2. Sinais Internos 

Trazem as lesões provocadas pelo líquido no interior da árvore respiratória, no aparelho digestivo 
e no ouvido médio, e os sinais gerais de asfixia. 

Lesões internas provocadas pelo líquido no interior da árvore respiratória: 

a) Presença de líquido na árvore respiratória: encontrado em forma de espuma branca, rósea ou 
sanguinolenta, na traqueia e brônquios. Tem importância para tipificar o meio líquido (pântanos, 
águas doces ou salinas) em que se deu o afogamento. 

b) Presença de líquido dentro das cavidades subpleurais: será encontrado apenas nos casos de 
submersões prolongadas. Explica-se seu aparecimento em razão da passagem do sangue diluído 
em água dos pulmões para os espaços subpleurais, dificilmente dará origem às manchas de 
Tardieu ou equimoses subpleurais.  

Obs.: As manchas de Paltauf são equimoses subpleurais maiores que as de Tardieu (2cm ou mais), 
de forma irregular e de coloração vermelho-clara, cujo surgimento se deve à ruptura das paredes 
dos alvéolos e dos capilares sanguíneos. 

c) Presença de corpos estranhos no interior da árvore respiratória: que podem ser fragmentos de 
folhas, de madeira, de restos alimentares, ou mesmo de lodo, areia ou plâncton, partículas 
microscópicas formadas no meio líquido por animais, minerais e carapaças das algas diatomáceas. 
Como a constituição do plâncton varia de local para local, num mesmo meio líquido, ele terá valor 
para indicar o ponto onde ocorreu o afogamento. 

Obs.: É possível que ocorra penetração de líquido e de plâncton em cadáveres lançados no meio 
líquido, porém será em quantidade bem menor em relação à submersão-asfixia. 

d) Lesões dos pulmões: caracterizadas pelo aumento de volume, menor elasticidade e distensão 
acentuada dos pulmões (sinal de Valentin), e pela presença de enfisema aquoso, de rupturas dos 
órgãos e das paredes alveolares e dos capilares sanguíneos, originando as equimoses subpleurais 
(e até sufusões) ou manchas de Paltauf.  

Obs.: O enfisema aquoso subpleural é explicado por Paltauf como sendo provocado pela 
penetração do líquido aspirado nos alvéolos e tecidos intersticiais, através da via linfática. 
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e) Diluição do sangue: a fluidez do sangue é mais acentuada no hemicórdio esquerdo do que no 
direito.  

Na submersão-asfixia o sangue mostra tonalidade vermelho-clara, fluidez acentuada e 
incoagulabilidade.  

f) Presença de líquido no aparelho digestivo: encontrada no estômago e duodeno e, 
excepcionalmente, é encontrada no resto do intestino delgado se aí for encontrado faz prova de 
asfixia-submersão. 

g) Presença de líquido no ouvido médio. 

Sinais gerais de asfixia  

a) Congestão polivisceral dos rins e especialmente do fígado (fígado asfíxico de Etienne Martin): 
provocada pela hipertensão da pequena circulação e da veia cava superior 

b) Equimoses nos músculos do pescoço e do tórax: originadas pelo esforço violento do indivíduo 
evitando se afogar ou pelas convulsões manifestadas na fase final do afogamento. 

 

Tempo de submersão 

É muito difícil dizer ao certo quanto tempo a vítima permaneceu dentro da água. Esse tempo é 
variável conforme as estações e o tipo do meio líquido.  

Assim sendo, é praticamente impossível dizer, com precisão, a data da morte no afogamento.  

Essa será feita por aproximação considerando os antecedentes e uma série de observações 
médico-legais, como a maceração da pele, a queda das unhas, a fase de putrefação e de adipocera 
etc.  

Na água doce, o cadáver flutua habitualmente após 24 horas da morte e por até 5 dias, graças 
aos gases de putrefação. No mar flutua mais cedo devido ao maior peso específico da água salina. 

Assim, por exemplo, no verão, a maceração destaca a pele das mãos e dos pés em dedos de luva, 
a putrefação é acentuada e confere ao cadáver o aspecto gigantesco, no terceiro dia. Isso sem 
falar na rapidez com que a putrefação se desenvolve no afogado retirado da água no verão. A 
“cabeça de negro”, no verão, se forma comumente no segundo dia. 
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Mecanismos de morte por afogamento 

1. Em água doce 

A água que chegará aos alvéolos pulmonares estará livre de eletrólitos.  

Por ser menos concentrada que o sangue ela passa dos alvéolos para os vasos e dilui o sangue, 
causando aumento de volume do sangue e falência cardíaca já que o coração não consegue 
bombear esse grande volume.  

Além disso, a água penetra nos glóbulos vermelhos fazendo com que estourem e liberem potássio 
o que causa arritmia cardíaca. Assim a morte se dá por parada cardíaca e não por asfixia. 

2. Em água salgada 

A água do mar é mais concentrada que o sangue.  

Essa água desloca a água do sangue para o interior dos alvéolos que ficam encharcados tanto pela 
água aspirada como pela água do sangue, levando à asfixia. Esse é o verdadeiro afogamento.  

A pressão da água rompe os alvéolos e os vasos e o sangue extravasa formando equimoses 
dentro dos pulmões, as chamadas manchas de Paltauf, as quais são típicas de afogamento. 

-- 

Encerramos então a análise desse tema de grande relevância para a Medicina Legal. 

Fico à disposição, guerreiros! 

 

CRIMINOLOGIA  

Apresentação Pessoal da Professora Beatriz Pestilli  

Estou na Polícia Civil de São Paulo desde 1997. Trabalhei como Investigadora de Polícia de 1997 
a 2012 e, a partir de então, como Delegada de Polícia. Desde 2014 também atuo como Professora 
Concursada de Perfilamento Criminal na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra em 
São Paulo. 

Sou graduada em Direito e em Psicologia; e pós-graduada com especialização latu sensu em 
Direito Penal e em Criminal Profiling (Psicologia Investigativa). Ingressei também no ramo de 
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cursos preparatórios para concursos, lecionando a disciplina de Criminologia com a esperança de 
auxiliar os candidatos que querem ingressar na instituição policial. 

São muitos anos de experiência profissional na área de segurança pública, mesclados com muitos 
anos de estudo em diversas áreas relacionadas ao Direito, à Psicologia e à Criminologia. 

1 - FUNDAMENTOS INICIAIS  

 

A palavra criminologia possui origem etimológica no latim crimen (crime) e no 
grego logos (estudo), significando estudo do crime. Quem a utilizou pela 
primeira vez, em 1879, foi Paul Topinard; contudo quem expandiu sua 
importância internacional, com a publicação do livro chamado “Criminologia”, 
foi Rafael Garófalo, em 1885. 

A Criminologia é uma Ciência Criminal, juntamente com a Política Criminal o Direito Penal; 
contudo cada uma destas ciências se diferencia das outras por possuir um método próprio de 
estudo e uma finalidade específica.  

Podemos concluir que a Criminologia fornece as bases científicas para o estudo do crime, em 
razão dos conhecimentos produzidos; enquanto que a Política Criminal consiste no conjunto de 
estratégias do poder público para a prevenção e o controle da criminalidade; e o Direito Penal 
apresenta a abordagem normativa do delito. 

 

Criminologia pode ser conceituada como uma ciência empírica e interdisciplinar (métodos de 
estudo) que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social (objetos de estudo). 

Métodos de estudo são os instrumentos por meio dos quais o raciocínio busca entender um fato. 
São baseados em estudos científicos de experiências comparadas e repetidas, onde a observação 
substitui a mera especulação. 

Na etapa pré-científica da Criminologia, o método utilizado era apriorístico, independente de 
prática. Era um método formal ou abstrato, caracterizado por ser lógico e dedutivo. Na etapa 
científica, a Criminologia passou a utilizar o método empírico, que depende de observação e se 
caracteriza por ser indutivo e experimental, ou seja, concreto.  
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Atualmente, os dois métodos de estudo da Criminologia são empirismo e interdisciplinaridade, os 
quais dispõem de mecanismos mais flexíveis que utilizam, especialmente, os conhecimentos 
biológicos, psicológicos e sociais. 

O empirismo consiste na utilização do pensamento indutivo, experimental e naturalístico, onde 
existe a observação da realidade e a análise de dados. Diferente do Direito Penal, que se situa no 
plano do “dever ser” (normativo), a Criminologia procura conhecer a realidade para explicar o 
fenômeno criminoso, situando-se no plano do "ser". A interdisciplinaridade consiste na integração 
de várias ciências, tais como Psicologia, Sociologia, Biologia, Psiquiatria, Antropologia e Medicina 
Legal; formando uma ciência plural. 

 

Na etapa pré-científica da Criminologia, a Escola Clássica preocupava-se apenas com o estudo do 
crime. Com a evolução científica da Criminologia, a Escola Positiva passou a estudar também o 
criminoso. Somente após a Segunda Grande Guerra Mundial, a vítima e o controle social passaram 
a integrar os objetos de estudo desta ciência. Atualmente, os principais objetos de estudo da 
moderna Criminologia são: o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. 

A Criminologia entende o crime como um fenômeno humano, social e comunitário. Humano 
porque apenas os seres humanos praticam crimes. Social porque incide massivamente na 
população, causando aflição e insegurança. Comunitário porque nasce na comunidade, onde 
estão todos os atores (criminosos, vítima, policiais) e também a solução.  

No Direito Penal, crime consiste em fato típico, antijurídico e culpável. Na Criminologia, crime é 
um fato de incidência massiva e aflitiva, com persistência no tempo e no espaço e que reflete um 
inequívoco consenso social sobre aquele comportamento como inaceitável. 

O criminoso (delinquente ou infrator) deve ser entendido como uma unidade biopsicossocial, ou 
seja, um ser normal que eventualmente não se submete às regras sociais e pratica condutas 
definidas como crime, por razões que nem sempre são compreendidas, já que sofre influências 
biológicas, psicológicas e sociais. 

Para a Escola Clássica, o criminoso seria um indivíduo pecador, que escolhia delinquir, uma vez 
que possuía livre arbítrio, inerente a todos os seres humanos. Para a Escola Positiva, o criminoso 
seria um indivíduo doente, determinado a delinquir devido à sua herança genética ou diversos 
processos causais (delinquente nato de Cesare Lombroso). Para a Escola Correcionalista, o 
criminoso seria inferior ou fraco, necessitando de correção moral. Para a filosofia marxista, o 
criminoso seria vítima da sociedade e das estruturas econômicas. 
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Por seu turno, vítima é a pessoa que sofre prejuízos a sua integridade física, mental ou moral, a 
seu patrimônio ou tem seus direitos fundamentais prejudicados. Trata-se, contudo, de alguém 
capaz de influir significativamente no fato delituoso, intervindo no processo de vitimização. Na 
época da Lei de Talião, a vítima podia decidir a pena do criminoso. Nestes últimos dois séculos, a 
vítima foi esquecida pelo Estado e todo o processo, direcionado apenas para a condenação do 
delinquente. Após a Segunda Guerra, entretanto, a vítima foi redescoberta e voltou a ter papel 
de destaque. 

Controle social é o conjunto de meios, estratégias e instituições que tentam garantir o 
cumprimento das normas, promovendo a submissão dos indivíduos às regras de convivência social. 
Existem duas instâncias de controle: informal (realizado pela sociedade civil, por instituições como 
a família, a escola, a igreja, bem como os amigos, as mídias sociais, com o objetivo de educar e 
socializar os indivíduos) ou formal (realizado pelo Estado por meio do Sistema de Justiça Criminal, 
por instituições como a polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Administração 
Penitenciária, com o objetivo de reprimir e punir o criminoso). 

É finalidade da Criminologia: análise e explicação do fenômeno criminal; auxílio na prevenção e 
controle do delito, informando a sociedade e os órgãos de controle, e intervindo junto ao 
criminoso, antes e depois da ocorrência do crime. 

De acordo com sua finalidade principal, a Criminologia pode ser classificada em: Geral (ou Macro 
Criminologia, visa sistematizar e classificar os resultados obtidos no âmbito das ciências criminais) 
ou Clínica (ou Micro Criminologia, visa aplicar os conhecimentos teóricos para ressocializar o 
delinquente, atuando de forma individualizada). 

 

Antes mesmo do surgimento da Criminologia como uma ciência, ou ainda da utilização da palavra 
criminologia pela primeira vez, é possível encontrar pensadores que se preocupavam com o 
estudo do fenômeno criminal. Sócrates, em 460 a.C., destacava a importância da ressocialização 
e a necessidade de ensinar os criminosos a não praticar novamente a mesma conduta. Platão, em 
400 a.C., entendia que a ganância, a cobiça ou a cupidez geravam a criminalidade. Santo 
Agostinho, em 380 d.C., entendia que a Lei de Talião era injusta e defendia que a pena deveria 
ter um papel de ressocialização e de evitar novos crimes. São Tomás de Aquino, em 1240 d.C., 
defendia que a pobreza desencadeava roubos.  

Surge na história, o período da vingança, nos séculos XV e XVI, onde vigorava um sistema penal 
caótico e arbitrário e os criminosos eram mutilados ou mortos. Na fase da Vingança Privada 
vigorava a Lei de Talião, conhecida como “olho por olho, dente por dente”. O Código de 
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Hamurabi traduzia o sistema de justiça feito pelas próprias mãos da vítima, que decidia a pena 
para o criminoso (Período de Ouro da Vitimologia). Ocorre que era comum a vítima se exceder e 
aplicar penas desproporcionais. 

Assim surge a fase da Vingança Divina, onde vigoravam as Ordálias ou Juízo de Deus. A culpa do 
criminoso era determinada por provas e testes de resistência, sendo o resultado interpretado 
como uma resposta divina. O sofrimento físico e os excessos continuaram, bem como ainda ocorria 
a constante confusão entre crime e pecado. O Sistema de Justiça Criminal envolvia o criminoso e 
o Estado, representado pela Igreja. 

Na defesa dos interesses do povo, surge a fase da Vingança Pública, onde a sanção penal passou 
a ser aplicada pelo Estado, na figura do Rei ou Imperador. O poder punitivo foi retirado dos padres 
católicos e repassado a outros representantes do Estado; entretanto continuavam sendo 
praticadas arbitrariedades e excessos. 

Entre os séculos XVII e XVIII surge o Período Humanitário, a partir do movimento iluminista e das 
transformações sociais, surgiram então os direitos humanos de 1ª geração e a Escola Clássica da 
Criminologia, onde se justificava a prática do crime como uma escolha do indivíduo, decorrente 
de seu livre arbítrio. 

Entre os séculos XVIII e XIX, surge o Período Científico, em que diversas teorias ganham força no 
meio acadêmico, iniciando a Escola Positiva da Criminologia, que efetivou as teses propostas por 
meio de experimentos e publicações. O crime passou a ser considerado um fato social e o 
criminoso seria doente, impelido por critérios biológicos ou sociais. 

Existe uma divergência doutrinária com relação ao exato momento em que a Criminologia surgiu 
como uma ciência autônoma. Alguns criminólogos entendem que seu surgimento está relacionado 
com a primeira obra publicada, versando sobre temas da Criminologia (em 1764 com a publicação 
da obra Dos delitos e das penas de Cesare Bonesana); enquanto outros entendem que se deve 
considerar a utilização efetiva de métodos científicos próprios para o estudo destes temas (em 
1876 com a publicação da obra O homem delinquente de Cesare Lombroso). 
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RESUMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Ciência empírica e interdisciplinar que estuda crime, criminoso, vítima e controle
social

CONCEITO

• Empirismo e Interdisciplinaridade

MÉTODOS DE ESTUDO

• Crime, criminoso, vítima e controle social

OBJETOS DE ESTUDO

• Análise, prevenção e controle do crime e intervenção junto ao criminoso

FINALIDADES
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QUESTÕES OBJETIVAS INÉDITAS COMENTADAS  

DIREITO ADMINISTRATIVO  

Olá pessoal!  Voltei aqui nesta rodada, agora, para compartilhar com você duas questões inéditas. 
A primeira exploramos um tema certo em provas para Delegado de Polícia: Poderes 
administrativos, uso e abuso de poder. 

-- 

1. Acerca do poder disciplinar, regulamentar e de polícia e do uso e abuso de poder, 
assinale a alternativa correta. 

a) Na hipótese de um agente público invadir as atribuições de outro agente, exercendo atribuições 
que não lhe são próprias, caracteriza-se o desvio e não o excesso de poder. 

b) O poder regulamentar do Executivo dá-se por meio de edição de leis, regulamentos e decretos. 

c) Decorrem do poder hierárquico a possibilidade de revisar os atos praticados pelos agentes de 
nível inferior, bem como de avocar as decisões de competência de órgãos ou agentes subalternos. 

d) O poder de polícia exercido pelo Estado pode ser custeado por meio de taxas ou preço público. 

e) São características do poder de polícia a discricionariedade, a coercibilidade e a 
imprescritibilidade. 

Comentários 

A alternativa A esta incorreta, pois o excesso de poder pode ser conceituado como a atuação do 
agente público fora dos limites legais de sua competência. É caso em que o agente público atua 
sem possuir poder para tanto, sem possuir a função para o qual o ato necessita ser praticado. Esse 
ato seria um cadeado e sua chave seria o agente competente, aquele que abre o cadeado de 
modo fraudulento, o praticou fraudulento. No desvio de poder existe também o vicio em um dos 
elementos do ato administrativo, a finalidade, pois a priori a finalidade do ato é o interesse da 
coletividade, e assim não sendo respeitado tal requisito, haverá a nulidade do ato. 

A alternativa B esta incorreta, pois o Poder regulamentar é a prerrogativa conferida à 
Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva 
aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar à lei; não pode, pois, a Administração, 
alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão, pois reflete a correlação do poder 
disciplinar com o poder hierárquico.  
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O poder hierárquico é o poder que é dado a determinados agentes administrativos que possuam 
subordinados de dar ordens, delegar tarefas, fiscalizar atuações e avocar competências ou 
decisões de seus subordinados. Vinculado ao poder hierárquico há o poder disciplinar, que dá ao 
sujeito em posição superior o poder de aplicar sanções a seus subordinados quando eles agem 
em desacordo com as normas do órgão ou instituição. 

Já a alternativa D está incorreta, uma vez que o custeio do poder de polícia não poderá ser 
realizado mediante preço público.  

O poder de polícia é conferido ao Estado para fazer valer a supremacia do interesse coletivo sobre 
os direitos individuais, quando estes vierem a ser utilizados de maneira a ferir aqueles. Muito 
embora a Constituição Federal estabelece o sistema de tripartição de Poderes, dividindo-os em 
Executivo, Legislativo e Judiciário, num mecanismo de freios e contrapesos, incumbe à 
Administração Pública editar normas e regulamentos para disciplinar os direitos individuais, tais 
como liberdade e propriedade, de forma que sejam compatíveis com o bem-estar social. 

“O Poder de Policia é, em suma, o conjunto de atribuições concedidas a Administração 
para disciplinar e restringir, em favor do interesse público adequando, direitos e 
liberdades individuais” (TÁCITO, 1975, apud MEIRELLES, 2002, p. 128). 

Conceito legal, artigo 78, do Código Tributário Nacional: 

“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos” 

O art. 145, II da Constituição Federal de 1988 trouxe expressamente a possibilidade de 
serem instituídas taxas pelo exercício do poder de polícia e pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis. 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 

(...) 

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; (o destaque é nosso). 
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Por sua vez, o Código Tributário Nacional, editado em 25 de outubro de 1966, antes mesmo da 
promulgação da vigente ordem constitucional, já havia explicitado a exação legal taxa e suas 
modalidades, tendo feito isso em seus artigos 77 a 80. 

Vale conferir, na íntegra, o que assevera o art. 77 deste diploma normativo: 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que 
correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. 

A alternativa E também está incorreta, pois são características do poder de polícia: 

à Vinculariedade: Significa que a Administração deverá agir conforme os limites estabelecidos em 
lei, sem qualquer possibilidade de opção.  

à Discricionariedade: A lei deixa certa margem de liberdade de apreciação quanto ao motivo ou 
o objeto, devendo a Administração decidir qual o melhor momento de agir, o meio de ação 
adequado, qual a sanção cabível prevista na norma.  

à Autoexecutoriedade: É ato de agir da Administração com os próprios meios, executando suas 
decisões sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Compele a Administração 
materialmente o administrado, por meios diretos de coação.  

à Coercibilidade: Trata-se de uma imposição coativa das medidas adotadas pela Administração 

à Indelegabilidade: Atividade típica estatal, sendo que somente o Estado pode exercer, 
envolvendo o exercício de prerrogativas próprias do poder público, como repressão, que não 
podem ser exercida por um particular, exceto quando este esteja investido legalmente por via de 
cargo público. 

2. É certo que, no processo judicial por atos de improbidade administrativa, o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à instrução processual, poderá ser determinado apenas 
por parte   

a) da autoridade judicial ou administrativa competente.   

b) da autoridade judicial competente.   

c) do Ministério Público, quando autor da ação.   

d) da autoridade administrativa competente.   
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e) do Poder Judiciário ou do Ministério Público. 

Comentários: 

De acordo com o Art.  20° da Lei Nacional nº 8.429/92 – Lei   de Improbidade Administrativa, 
temos:  

Parágrafo Único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar 
o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, em 
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 

Vale lembrar que o afastamento do agente público não é automático, sendo que a autoridade em 
questão poderá afastar o agente nos termos do paragrafo único do artigo 20 da Lei de 
Improbidade administrativa motivadamente, qual seja deve haver a demonstração da necessidade 
à instrução processual.  

Conclui-se, portanto, que a alternativa A está correta e é o gabarito da questão. 

É isso! Forte abraço e excelentes estudos! 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

Vamos agora tratar de algumas questões inéditas para exercitar os nossos conhecimentos. 

3. Com base no texto da Constituição Federal de 1988, no Código de Processo Penal e na 
jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial. 

b) Conforme dispositivo constitucional, caso haja indícios de que estão sendo praticados crimes 
dentro de uma residência, deve os policiais aguardarem o amanhecer para ingressar no recinto. 
Esse ingresso, por se tratar de flagrante delito, dispensa autorização judicial. 

c) O conceito de casa para fins de inviolabilidade domiciliar é amplo, abrangendo também os 
escritórios profissionais. 

d) O STF já admitiu, excepcionalmente, o ingresso em escritório de advocacia durante a noite para 
implantação de aparelhos de interceptação ambiental. 

e) A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada 
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que 
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 

Comentários 
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A alternativa A está correta, transcreve a literalidade do dispositivo constitucional. Não invente 
na hora da prova, sabemos que existem exceções e flexibilizações deste direito fundamental. 
Entretanto, o enunciado da questão é categórico “com base no texto da Constituição Federal...”. 
A questão contempla o texto da CF 1988 no momento de responder a resposta, não utilize uma 
exceção como resposta se não lhe foi perguntado sobre ela. 

A alternativa B está incorreta. A segunda parte da questão está correta, é dispensável ordem 
judicial nos casos de flagrante delito. Entretanto, o ingresso em residência no caso de flagrante 
delito pode se dar a qualquer hora, não é necessário que ocorra durante o dia. 

A alternativa C está correta. O conceito de casa abrange também os escritórios profissionais. 
Logo, o ingresso nesses locais, não sendo caso de exceções previstas no dispositivo constitucional 
(flagrante, desastre, consentimento, socorro), deve ser precedida de ordem judicial. 

A alternativa D está CORRETA. Excepcionalmente, admitiu-se o ingresso em escritório de 
advocacia durante a noite para implantação de aparelhos de interceptação ambiental. Tal 
diligência foi autorizada durante o período noturno, pois caso fosse feita durante o dia e com o 
conhecimento do preposto do local seria ineficaz. 

A alternativa E está CORRETA. Esse é o dispositivo do Art. 244º do CPP: Art. 244. A busca pessoal 
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa 
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou 
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca PESSOAL, independe de 
mandado judicial nas hipóteses trazidas no Art. 244. O dispositivo do Art. 5º, XI, da CF/1988 trata 
do direito à inviolabilidade da casa e consequentemente da busca domiciliar. 

4. Com base nos seus conhecimentos sobre o direito à inviolabilidade da casa, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Em nenhuma hipótese é autorizada o ingresso domiciliar por parte de policiais para cumprir 
ordem judicial durante o período noturno. 

b) O conceito normativo de casa não se limita a residência habitável. É amplo, abrangendo 
qualquer compartimento habitado, qualquer aposentado ocupado de habitação coletiva; qualquer 
compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce alguma profissão ou 
atividade. 

c) O direito à inviolabilidade da casa é direito fundamental previsto expressamente no texto 
constitucional. Em razão disso, não pode ser sopesado com outros direitos e eventualmente ter 
sua aplicação afastada no caso concreto. 

d) Em caso de ilegalidade no ingresso por policiais em domicílio alheio sem que haja fundadas 
razões de fato e de direito, gerará nulidade das provas colhidas no local. Em relação aos policiais, 
por se tratarem de agentes da lei, não poderão responder penal ou administrativamente pelas 
suas condutas. 
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e) O consentimento do morador não é suficiente para que a busca domiciliar seja realizada durante 
o período noturno. 

Comentários 

A alternativa A está INCORRETA. O STF já autorizou o ingresso de policiais em escritório de 
advocacia durante o período noturno para implantação de aparelhos de interceptação ambiental. 

A alternativa B está CORRETA Os tribunais superiores vêm decidindo que o conceito normativo 
de casa não se limita a residência habitável. Os tribunais superiores têm a tendência de vir 
ampliando o conceito de casa para fins de proteção constitucional. 

A alternativa C está INCORRETA. Já foi afastado em casos excepcionais pelos tribunais 
superiores. O que não se permite em relação aos direitos fundamentais é que o seu núcleo seja 
violado. Assim, no caso concreto, é possível o afastamento de um direito fundamental em 
detrimento de outro, desde que o “núcleo duro” de qualquer dos direitos fundamentais seja 
preservado. 

A alternativa D está INCORRETA. O ingresso ilegal em domicílio alheio pode levar a anulação de 
provas e elementos de informação colhidos no local, mas também a responsabilização penal e 
administrativa dos policiais. É possível que respondam, por exemplo, a um PAD (Processo 
Administrativo Disciplinar) e até mesmo incorrer em crime previsto na nova Lei de Abuso de 
Autoridade. 

A alternativa E está INCORRETA. Vimos que, com o consentimento do morador a busca domiciliar 
pode ser realizada em qualquer horário. Esse também é o entendimento do Art. 245 º do CPP: 
Art. 245.  As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se 
realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao 
morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. 

 

5. Com base no entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O entendimento predominante nos tribunais superiores é de que a decisão que prende 
provisoriamente deputado estadual não pode ser revogada pela Assembleia Legislativa. 

b) Os deputados estaduais gozam das mesmas imunidades materiais que os deputados federais. 
Entretanto, em relação as imunidades formais não são aplicadas por falta de dispositivo legal nesse 
sentido. 

c) A decisão de Assembleia Legislativa que revoga decisão judicial de prisão provisória em 
desfavor de deputado estadual é considerada constitucional pelo STF. 

d) Aos deputados estaduais são aplicadas as mesmas regras de imunidades dos vereadores. 
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e) Em nenhuma hipótese os membros do Congresso Nacional poderão ser presos 
provisoriamente, esse é o entendimento exarado do texto constitucional. Em razão disso, os 
congressistas só poderão ser presos em decorrência de sentença penal condenatória transitado 
em julgado. 

Comentários 

A alternativa A está INCORRETA A decisão judicial que prende provisoriamente deputado 
estadual pode ser revogada pela Assembleia Legislativa. O texto constitucional prevê imunidade 
formal quanto a prisão para os deputados federais no art. 53 e os classifica como imunidades. 

Ainda na Carta Magna, há previsão de extensão aos deputados estaduais as mesmas “imunidades” 
que são aplicadas aos deputados federais. 

Assim sendo, em razão de interpretação sistêmica realizada pelo STF, as imunidades previstas aos 
deputados federais, também podem ser aplicadas aos deputados estaduais. Não há razão para 
traçar diferença onde a Constituição Federal não o fez. 

A alternativa B está INCORRETA. A primeira parte da alternativa está correta. Entretanto, a 
segunda está incorreta por informar que as imunidades formais não são aplicadas por falta de 
dispositivo legal nesse sentido. 

A alternativa C está CORRETA. Essa é a alternativa certa, coincide com o entendimento do STF 
no informativo 939, estudado na aula de hoje. A decisão de Assembleia Legislativa que revoga 
prisão provisória decretada pelo Poder Judiciário é considerada constitucional pelo STF. 

O mesmo entendimento aplicado aos deputados federais é também aplicado aos deputados 
estaduais. Não cabe ao intérprete da lei traçar distinções onde a Constituição Federal não traçou. 

A Constituição federal limitou expressamente as imunidades dos vereadores. Em relação aos 
deputados estaduais, não há distinção expressa. Logo, deve-se aplicar o entendimento da 
incidência da cláusula geral de extensão, valendo-se do mesmo posicionamento que já era 
aplicada aos deputados federais. 

A alternativa D está INCORRETA. O texto da constituição prevê uma regra diferenciada para os 
vereadores em relação as imunidades. Primeiramente, a imunidade material é limitada às palavras 
ditas em relação ao cargo e na circunscrição do município. Já em relação as imunidades formais, 
os vereadores não a possuem. 

A alternativa E está INCORRETA. O texto constitucional traz expressamente a possibilidade de 
prisão do congressista quando se tratar de crime inafiançável. 
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6. Com base nos seus entendimentos sobre imunidades parlamentares, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) A imunidade parlamentar material, também conhecida como freedom from arrest, diz respeito 
a imunidade à prisão e ao processo. 

b) A imunidade parlamentar em relação a prisão, começa a ser aplicada desde a expedição do 
diploma. 

c) Em caso de prisão de parlamentar, os autos devem ser remetidos a respectiva casa congressista 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que se decida sobre a prisão em votação por maioria 
absoluta de seus membros. 

d) A imunidade material se aplica com limitações aos vereadores. Logo, para esses, a imunidade 
material só se aplica caso esteja dentro dos limites do município e desde que os fatos estejam 
relacionados ao mandato. 

e) O STF entende que Assembleia Legislativa pode rejeitar a prisão preventiva e as medidas 
cautelares impostas pelo Poder Judiciário contra Deputados Estaduais. 

Comentários 

 A alternativa A está INCORRETA. O conceito está trocado, o texto da alternativa fala de 
imunidade material e utiliza a definição de imunidade formal. Imunidade material é a que se refere 
sobre palavras, opiniões e votos. 

A alternativa B está CORRETA. Este tipo de questão costuma cair em prova. Para 
acertar as questões desse tipo, fique atento ao termo inicial da imunidade parlamentar 
relativa a prisão. Conforme Art. 53 § 2º a imunidade passa a valer “Desde a expedição 
do diploma”. 

A alternativa C está CORRETA. É o que diz o Art. 53 § 2º: “§ 2º Desde a expedição do diploma, 
os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”. 

A alternativa D está CORRETA. Para os vereadores a regra da imunidade material não é absoluta. 
Aos vereadores a imunidade material aplica-se com as seguintes restrições: 1) deve estar 
relacionado ao mandato. 2) deve estar dentro dos limites do município. 

A alternativa E está CORRETA. Este é o entendimento extraído do informativo 939 do STF. Isso 
ocorre pois o STF entendeu que os Deputados Estaduais gozam das mesmas prerrogativas que os 
Deputados Federais. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL  

7. Acerca da ação controlada (Lei n° 12.850 – Lei de Organização Criminosa) e da entrega 
vigiada (Lei n° 11.343/06 - Lei de Drogas), assinale a alternativa CORRETA: 

a. A ação controlada da Lei de Organização Criminosa, por se tratar de técnica investigativa que 
posterga a prisão em flagrante, necessita de autorização judicial prévia. 

b. A entrega vigiada da Lei de Drogas pode ser executada de imediato pelo delegado de polícia, 
desde que, realize a prévia comunicação de tal medida ao juiz. 

c. A ação controlada da Lei de Organização Criminosa pode ser utilizada para retardar a 
intervenção administrativa. 

d. Em razão do dispositivo do Art. 301 do CPP, que prevê que a autoridade policial deve prender 
em flagrante, não existe instituto no nosso ordenamento jurídico que postergue a prisão em 
flagrante. 

e. Foram técnicas consideradas inconstitucionais pelo STF por se tratar de exemplos de flagrante 
preparado. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Não é necessário autorização judicial prévia, basta que se realize a 
prévia comunicação ao juiz. 

A alternativa B está incorreta. Na lei de drogas, é necessária prévia autorização judicial. 

Os conceitos das alternativas “a” e “b” estão trocados entre si. 

A alternativa C está correta.  A Lei de Organização Criminosa inovou neste aspecto. Dessa forma, 
tanto a intervenção policial como a intervenção administrativa podem ser prorrogadas para buscar 
a colheita de novas provas e informações a respeito dos fatos delitivos. 

A alternativa D está incorreta. A ação controlada (lei n° 12.850 – Lei de Organização Criminosa) e 
a entrega vigiada (Lei de Drogas n° 11.343/06) são exemplos de técnicas para se postergar a prisão 
em flagrante, consistindo em verdadeira flexibilização ao Art. 301 do CPP. 

A alternativa E está incorreta. Não são exemplos de flagrante preparado. São conceitos distintos, 
no flagrante preparado a polícia induz de alguma forma a ocorrência de crime. O flagrante 
preparado é inconstitucional, a ação controlada e a entrega vigiada são técnicas investigativas 
autorizadas pelo nosso ordenamento jurídico. 

8. Com base na prisão em flagrante, na ação controlada (Lei n° 12.850 – Lei de 
Organização Criminosa), na entrega vigiada (Lei n° 11.343/06 - Lei de Drogas) e da Lei n° 
9.613/98 (Lei de Lavagem de Capitais), assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) Na Lei de Lavagem de Capitais existe dispositivo que permita a suspensão da ordem de prisões 
por parte do juiz quando for conveniente a investigação criminal. 

b) Na Lei de Organização Criminosa a ação controlada visa obter novas provas e informações 
acerca dos fatos. 

c) Na Lei de Drogas a entrega vigiada tem a finalidade de identificar e responsabilizar maior 
número de integrantes. 

d) O flagrante preparado ocorre quando a autoridade policial, em casos autorizados pela lei, por 
ser mais conveniente as investigações, prorroga a prisão em flagrante para um momento futuro 
mais adequado, desde que realize a prévia comunicação ao juiz. 

e) O controle da ação controlada ficará a cargo do juiz competente, que, comunicará o membro 
do Ministério Público, bem como poderá estabelecer limites para tal técnica de investigação. 

Comentários 

A alternativa A está correta. A Lei de Lavagem de Capitais possui dispositivo que permita 
prorrogar a prisão em flagrante. Art. 4°-B.  A ordem de prisão de pessoas ou as medidas 
assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério 
Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. (Incluído pela Lei 
nº 12.683, de 2012). 

A alternativa B está correta. É o que diz o Art. 8° in fine: no momento mais eficaz à formação de 
provas e obtenção de informações. Ou seja, a finalidade da ação controlada na Lei n° 12.850 é 
obtenção de provas e informações. 

A alternativa C está correta. É o que diz o texto do Art. 53, II, da Lei de Drogas: (...)a finalidade 
de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e 
distribuição. Logo, o objetivo da entrega vigiada da Lei de Drogas é responsabilizar o maior 
número de integrantes do tráfico. 

A alternativa D está incorreta. Os conceitos estão misturados. Não se trata de flagrante 
preparado. O flagrante preparado é inconstitucional e está definido na súmula 145 do STF: Súmula 
145. Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 
consumação. A definição utilizada foi a da ação controlada. A resposta está incorreta pois define 
corretamente a ação controlada, mas a chama de flagrante preparado. 

A alternativa E está correta. É o que diz o Art. 8° da Lei 12.850: § 1º O retardamento da 
intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se 
for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. 

Assim, tomando conhecimento da ação controlada, o juiz comunicará o membro do MP. Além 
disso, o juiz poderá estabelecer limites para a execução da ação controlada ou até mesmo 
determinar que se interrompa imediatamente tal medida. 
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9. A respeito da Lei nº 13.344/2016, que dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico 
interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas, assinale a 
alternativa FALSA: 

a) A requisição de informações e dados cadastrais de suspeitos ou vítimas, por parte do delegado 
de polícia ou do membro do Ministério Público, quando estiver relacionado a crimes envolvendo 
tráfico de pessoas, deverá ser atendida no prazo de 24 horas. 

b) Nos crimes envolvendo tráfico de pessoas a requisição do delegado de polícia para obtenção 
de dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos imprescinde de autorização judicial. 

c) A Lei nº 13.344/2016 prevê expressamente a possibilidade da alienação antecipada de bens 
sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver 
dificuldade para sua manutenção. 

d) Nos crimes envolvendo tráfico de pessoas, é possível a utilização de técnicas de investigação 
policial previstas na Lei de Organização Criminosa. 

e) O juiz, mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, poderá 
decretar medidas assecuratórias relacionadas a bens, direitos ou valores. 

Comentários 
A alternativa A está correta. O prazo de atendimento da requisição formulada pelo delegado de 
polícia ou pelo membro do Ministério Público a respeito de informações e dados cadastrais de 
suspeitos e vítimas de crimes envolvendo tráfico de pessoas é de 24 horas. Este é o entendimento 
do parágrafo único do Art. 13-A da Lei nº 13.344/2016: 

Art. 13-A. Parágrafo Único: A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, conterá (...) 

A alternativa B está incorreta. Pelo contrário, durante a investigação criminal, o delegado de 
polícia poderá requisitar informações e dados cadastrais a respeito do suspeito ou da vítima. Este 
é o entendimento do Art. 13-A caput da Lei nº 13.344/2016, vejamos: 

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148 , 149 e 149-A (Tráfico de Pessoas) , no § 
3º 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 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) , o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá 
requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, 
dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. 

Observação: Em provas objetivas, fique atento a palavras como “prescinde” (não necessita) e 
“imprescinde” (necessita). Essas palavras costumam ser utilizadas em enunciados e algumas vezes, 
por desatenção, acabam gerando confusão na compreensão da questão. 
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A alternativa C está correta. É o entendimento do dispositivo contido no Art. 8º, § 1, da referida 
lei. É possível (há quem entenda que se trata de um poder-dever) que seja realizada a alienação 
antecipada de bens nos casos de crimes envolvendo tráfico de pessoas. 

Art. 8º, § 1º Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens 
sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou 
quando houver dificuldade para sua manutenção. 

A alternativa D está correta. A Lei de Organização criminosa é aplicada, no que couber, 
subsidiariamente. Em razão disso, as técnicas de investigação policial previstas na Lei 12.850/2013 
(captação ambiental de sinais, infiltração policial, ação controlada etc.) podem ser utilizadas nos 
crimes envolvendo tráfico de pessoas. A Lei 13.344/2016, em seu Art. 9º, prevê expressamente 
que: 

Art. 9º Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei nº 12.850, de 2 de 
agosto de 2013. 

A alternativa E está correta. É o entendimento do Art. 8º, caput, da Lei 13.344/2016. O delegado 
de polícia pode representar diretamente ao juiz para que sejam adotas as medidas assecuratórias 
previstas no CPP (arts. 125 a 144-A do CPP). Vejamos: 

Art. 8º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, havendo indícios 
suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias relacionadas a 
bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou acusado, ou existentes em 
nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito do crime de 
tráfico de pessoas, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144-A do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

10. Com base na Lei nº 13.344/2016 (que dispõe sobre o tráfico de pessoas), assinale a 
alternativa VERDADEIRA: 

a) Por se tratar de crimes de competência da Justiça Federal, o prazo do Inquérito Policial será de 
10 dias para indiciado preso e de 30 dias para indiciado solto. 

b) As requisições de informações e dados cadastrais por parte do delegado de polícia deverá estar 
relacionada apenas aos suspeitos do crime, uma vez que não pode valer-se desta prerrogativa 
para obter informações de outras pessoas. 

c) Presentes os requisitos da Lei nº 13.344/2016, o juiz, mediante provocação do delegado de 
polícia ou do membro do Ministério público, poderá autorizar a interceptação das comunicações 
telefônicas dos envolvidos no crime. 
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d) O delegado de polícia, conforme previsão em sua lei específica (Lei nº 12.830/2013) possui o 
poder geral de requisição, podendo, quando interessarem à apuração dos fatos, requisitar perícia, 
informações, documentos e dados. 

e) Todas as provas produzidas nos processos que apuram os crimes envolvendo tráfico de pessoas 
podem ser compartilhadas independentemente de autorização judicial. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Em nenhum momento a legislação determina que a competência 
para processo e julgamento dos crimes envolvendo tráfico de pessoas seja da Justiça Federal. A 
Lei nº 13.344/2016 dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de 
pessoas. Logo, o tráfico de pessoas, por si só, será de competência da Justiça Estadual, sendo de 
competência da Justiça Federal quando houver algum fundamento que desloque a competência 
(como a transnacionalidade do delito previsto em tratados e convenções internacionais). 

Além disso, ainda que fosse de competência da Justiça Federal, o prazo correto do Inquérito 
Policial é de 15 dias para indiciado preso e 30 dias para indiciado solto. 

A alternativa B está incorreta. Consta expressamente na lei a possibilidade de requisitar 
informações e dados cadastrais de quaisquer órgãos públicos ou de empresas privadas de vítima 
ou de suspeitos. 

É uma das ideias norteadoras da referida lei. Busca-se não só a apuração do delito, mais a 
localização célere do paradeiro da vítima. 

A alternativa C está incorreta. A lei não prevê a possibilidade de interceptação das comunicações 
telefônicas. Pelo contrário, é expressa ao proibir tal técnica de investigação com base em seu Art. 
13-B: 

I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que 
dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei; 

Caso seja imprescindível a interceptação das comunicações telefônicas, a sua autorização ficará 
condicionada aos requisitos específicos da Lei nº 9.296/1996. 

A alternativa D está correta.. Nos moldes da Lei nº 12.830/2016, o delegado de polícia poderá 
requisitar perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. É o que 
se chama de poder geral de requisição por parte do delegado. 

É importante ter em mente, que as informações serão prestadas em consonância com os preceitos 
constitucionais, devendo, para casos específicos, ser respeitada a reserva de jurisdição. 
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A alternativa E está incorreta. Em nenhum momento a legislação trata deste assunto, assim sendo, 
seguimos a regra: o compartilhamento de provas em outros processos deve ser realizado 
mediante autorização judicial. 

11. Com base nos seus conhecimentos sobre a Lei 9.613/1998, assinale a alternativa FALSA: 

a) São órgãos obrigados a comunicar a UIF brasileiro operações suspeitas em relação condutas 
envolvendo lavagem de dinheiro: casas de câmbio, bancos, instituições financeiras, seguradoras, 
empresas de leasing e factoring. 

b) A UIF brasileira produz, do ponto de vista processual, provas que visam auxiliar a ação penal na 
condenação de crimes relacionados a lavagem de dinheiro. 

c) A criação do UIF brasileira (antigo COAF) é decorrente de compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil, em especial, ao seu comprometimento de seguir as 40 recomendações do 
GAFI. 

d) O Grupo Egmont é composto por diversas UIFs de diversos países, dentre elas, encontra-se a 
UIF brasileira. 

e) O antigo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) foi transformado em UIF 
(Unidade de Inteligência Fiscal) em razão de medida provisória, mantendo, em essências, as 
mesmas atividades. 

Comentários 

A alternativa A está correta. Conforme Art. 9 da Lei n° 9.613/1998, estas instituições estão no rol 
de pessoas físicas e jurídicas a comunicar operações suspeitas à UIF brasileira. O rol traz várias 
empresas, em relação às empresas de leasing e factoring, vale registrar que foram incluídas neste 
rol recentemente, pela Lei Complementar nº 167/2019. 

A alternativa B está incorreta. A UIP brasileira é um órgão administrativo que produz informações 
de inteligência com natureza de “peças de informação”. Logo, não é capaz de produzir o que se 
chama tecnicamente de provas na ação penal. Não é sujeito processo nem órgão integrante do 
sistema de persecução penal. 

A UIF brasileira, portanto, não é capaz de produzir provas que, por si só, sejam suficientes a 
subsidiar uma condenação penal. 

A alternativa C está correta. O GAFI foi responsável por recomendar a criação de um órgão central 
de inteligência financeira para manejar informações que auxiliem no combate a lavagem de 
dinheiro e ao terrorismo. 

A alternativa D está correta. O Grupo Egmont é composto por UIFs de diversos países e atua 
para, de forma coordenada, compartilhar informações de inteligência entre os membros. 
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A alternativa E está correta. Vimos que o COAF foi transformado em UIF por meio de MP do 
Presidente da República visando adequar este órgão central de inteligência financeira aos 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

12. Com base na Lei n° 9.613/1998 e na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a 
alterativa VERDADEIRA: 

a) É cabível a remessa de informações via relatório de inteligência da UIF para as polícias e o 
Ministério Público, bem como a sua utilização em investigações criminais, desde que, haja 
autorização judicial prévia. 

b) A UIF brasileira é órgão que, juntamente com o MP e as policiais, atua em investigações 
criminais, visando buscar elementos suficientes de autoria e materialidade relacionados a crimes 
de lavagem de dinheiro e terrorismo. 

c) O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela UIF deve ser feito unicamente 
por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e 
estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 

d) A comunicação das operações suspeitas a UIF por parte das empresas submetidas ao 
mecanismo de controle, constitui verdadeira recomendação. As empresas, por não possuírem 
todas as informações necessárias, não estão obrigadas a comunicar a UIF operações suspeitas 
relacionadas a lavagem de dinheiro e terrorismo. 

e) Por se tratar de informação de inteligência e ter natureza administrativa, os relatórios de 
inteligência financeira confeccionados pela UIF brasileira não servem de subsídio, a título de 
notícia-crime, para instauração de inquérito policial. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Não é necessária autorização judicial para que a polícia e o MP se 
utilizem de informações de inteligência financeira encaminhadas pelo COAF. A remessa e 
utilização desses relatórios, podem ser feitas diretamente, não necessitando de autorização do 
juízo competente. 

A alternativa B está incorreta. A UIF é órgão administrativo e não faz parte da persecução penal. 
Pelo contrário, atua apenas com a análise de informações de inteligência relacionadas a crimes 
envolvendo lavagem de dinheiro e terrorismo. 

A alternativa C está correta. é o item 2 do informativo 962 em relação ao RE 1055941/SP de 
04/12/2019 do STF, com repercussão geral. O compartilhamento de informações de inteligência, 
por seguir estes moldes, não é considerado quebra de sigilo bancário quando envolver dados 
relacionados a transações financeiras. 

A alternativa D está incorreta. As empresas são obrigadas a identificar e comunicar as operações 
financeiras suspeitas relacionadas a lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Este é o entendimento 
dos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.613/1998. 
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A alternativa E está incorreta. O relatório de inteligência financeira pode vir a subsidiar eventual 
instauração de inquérito policial para apuração de fatos relacionados a lavagem de dinheiro e ao 
terrorismo. O que a sua natureza de peça de informação de inteligência não permite é que seja 
utilizada, por si só, como prova para eventual condenação penal. 

DIREITO PENAL  

13. Agindo em legítima defesa, 

a) o agente pode repelir por meio de uma conduta típica agressão atual e injusta a direito próprio 
ou de qualquer outra pessoa, desde que esta seja imputável. 

b) o agente pode repelir por meio de uma conduta atípica, agressão justa a direito próprio ou de 
qualquer outra pessoa, mesmo que esta seja um inimputável. 

c) o agente pode repelir por meio de uma conduta típica ou atípica, agressão injusta a direito 
próprio ou de qualquer outra pessoa, mesmo que esta seja um criminoso. 

d) o agente pode repelir por meio de uma conduta típica ou atípica, agressão justa a direito 
próprio ou de qualquer outra pessoa, desde que esta não seja um criminoso. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. Se pode repelir agressão injusta a direito de qualquer pessoa, seja 
ela inimputável ou não. 

A alternativa B está incorreta. Somente é cabível legítima defesa contra agressão injusta, que é a 
conduta humana que põe em perigo ou ataca bem jurídico alheio, contrariando o Direito. Caso a 
conduta seja justa, não há de se falar em legítima defesa, mesmo que seja pra defender direito de 
um inimputável. 

A alternativa C está correta. É cabível legítima defesa por meio de conduta típica ou atípica, pra 
repelir agressão injusta a direito próprio ou de qualquer outra pessoa, mesmo que esta seja um 
criminoso. 

A alternativa D está incorreta. Somente é cabível legítima defesa contra agressão injusta, que é a 
conduta humana que põe em perigo ou ataca bem jurídico alheio, contrariando o Direito. Caso a 
conduta seja justa, não há de se falar em legítima defesa, mesmo que seja pra defender direito de 
uma pessoa não-criminosa. 

14. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, 
também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à 
sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à 
corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de quarenta minutos, 
armado com o revólver, sob a influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos 
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fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser 
socorrida. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. 

Carlos agiu sob o pálio da excludente de legítima defesa justificante. 

Comentário 

Entende-se por legítima defesa quando o agente, usa moderadamente de meios para defender 
direito seu ou de terceiros, diante de uma agressão injusta que esteja ocorrendo ou na iminência 
de ocorrer. Diz-se agressão quando há uma ameaça de lesão de um interesse juridicamente 
protegido. Assim, no caso em tela, a legítima defesa não está configurada, tendo em vista que o 
bem jurídico (honra) não justificava a agressão, que já não era atual nem iminente. Ainda que 
consideremos injusta a agressão, no fato narrado não estão atendidos os requisitos do uso 
moderado dos meios necessários e da atualidade ou iminência da agressão. 

Logo, a assertiva está incorreta. 

15. Segundo os Tribunais Superiores, após verificado o Princípio da Insignificância, o 
Delegado: 

a) diante de atipicidade material, pode deixar de efetuar a prisão em flagrante garantindo assim 
o direito fundamental do cidadão. 

b) diante de tipicidade formal e tipicidade material, deve deixar de efetuar a prisão em flagrante, 
vez que faz juízo de valor da conduta do agente. 

c) diante de tipicidade formal e atipicidade material, deve efetuar a prisão em flagrante para 
posterior submissão da questão ao Poder Judiciário (princípio da obrigatoriedade). 

d) diante de atipicidade formal, deve efetuar a prisão em flagrante para posterior submissão da 
questão ao Poder Judiciário (princípio da obrigatoriedade). 

 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. Segundo entendimento do STJ, somente a autoridade judiciária 
pode verificar a presença do Princípio da Insignificância. 

A alternativa B está incorreta. Diante de tipicidade formal e tipicidade material, DEVE o Delegado 
autuar prisão em flagrante em obediência ao Princípio da Obrigatoriedade. 

A alternativa C está correta. Segundo entendimento do STJ, somente a autoridade judiciária pode 
verificar a presença do Princípio da Insignificância, logo, diante de tipicidade formal e tipicidade 
material, DEVE o Delegado autuar prisão em flagrante para posterior submissão da questão ao 
Poder Judiciário em obediência ao Princípio da Obrigatoriedade. 

A alternativa D está incorreta. Se a conduta é atípica formalmente, o fato não se amolda à norma 
tipificada, logo, não há crime. Se não há crime, não há prisão em flagrante. 
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16. Considerando o Código Penal brasileiro, em relação ao tratamento dado ao erro, julgue 
a assertiva a seguir: 

Para a teoria limitada da culpabilidade, o erro que recai sobre a existência ou limites de uma 
descriminante, configura erro de tipo permissivo; enquanto o que recai sobre os pressupostos 
fáticos configura erro de proibição indireto. 

 

Comentários.  

 

Assertiva INCORRETA. É exatamente o contrário. Vejamos: 

Teoria Limitada da Culpabilidade 

• Pressupostos de fato de uma descriminante (erro de tipo permissivo) 

• Existência ou limites de uma descriminante (erro de proibição indireto) 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  

17. Acerca das medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência 
doméstica e familiar, conforme as atuais modificações legislativas, assinale a alternativa 
correta. 

a) O Ministério Público poderá conceder medidas protetivas de urgência à ofendida sem a 
necessidade de autorização judicial. 

b) Em qualquer caso, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pela autoridade 
policial, independente de autorização judicial. 

c) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo delegado de polícia, desde 
que o Município seja sede de comarca. 

d) Em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, o Delegado de Polícia poderá conceder medidas protetivas de 
urgência de imediato, desde que o Município não seja sede de comarca. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. De acordo com o art. 19 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), 
as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 
Público ou a pedido da ofendida. 

A alternativa B está incorreta. Conforme o art. 12-C, caput e inciso II, da Lei nº 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha), a autoridade policial só poderá conceder medidas protetivas de urgência de 
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imediato no caso de 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, quando o Município não 
for sede de comarca. 

A alternativa C está incorreta. Nos termos do art. 12-C, caput e inciso II, da Lei nº 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha), as medidas protetivas de urgência só poderão ser concedidas pelo Delegado de 
Polícia em caso de 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, desde que o Município 
não seja sede de comarca. 

A alternativa E está correta. A questão trouxe exatamente o que diz o art. 12-C, caput e inciso II, 
da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

18. Em relação à Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha e aos entendimentos dos Tribunais, 
assinale a alternativa correta. 

a) O Juiz só poderá decretar medidas protetivas para a mulher se estas medidas estiverem 
elencadas na lei.  

b) O rol de medidas protetivas de urgência previsto na Lei nº 11.340/06 é taxativo.   

c) Para que haja a concessão de medidas protetivas de urgência, é necessário apenas demonstrar 
a materialidade e a provável autoria.  

d) Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a 
qualquer momento, auxílio da força policial.  

e) Havendo descumprimento das medidas protetivas de urgência, é possível a requisição de força 
policial, a imposição de multas, entre outras sanções, podendo inclusive aplicar cumulativamente 
o crime de desobediência. 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. O elenco de medidas protetivas de urgência não é taxativo, mas 
sim exemplificativo, podendo o juiz, portanto, estipular medidas atípicas. 

A alternativa B está incorreta. O rol de medidas protetivas de urgência é exemplificativo, uma vez 
que apesar do elenco apresentado em lei, outras providências atípicas ou inominadas poderiam 
ser manejadas. 

A alternativa C está incorreta. A concessão de medidas protetivas de urgência exige dois 
pressupostos, o fumus comissi delicti que se trata da demonstração da materialidade (prova da 
existência de infração penal) e provável autoria (indícios suficientes de envolvimento na infração 
penal); e o periculum in mora que é o risco de dano grave e irreparável caso não haja celeridade 
na atuação estatal. 
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A alternativa D está correta. a questão trouxe a literalidade o art. 22, §3º da Lei Maria da Penha.  

A alternativa E está incorreta. O descumprimento de medida protetiva acarretará em prisão 
preventiva, mas não será possível a condenação do agente por crime de desobediência. É o 
que traz a jurisprudência do STJ a seguir: 

 (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a 
caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento 
de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica. 

A Lei n. 11.340/06 determina que, havendo descumprimento das medidas protetivas 
de urgência, é possível a requisição de força policial, a imposição de multas, entre outras 
sanções, não havendo ressalva expressa no sentido da aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal. 

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do Código de Processo Penal, quanto à 
admissão da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de 
urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica. 

4. Em respeito ao princípio da intervenção mínima, não há que se falar em tipicidade 
da conduta atribuída ao recorrido, na linha dos precedentes deste Sodalício. (...) 

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1528271/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
13/10/2015!! 

19. De acordo com a Lei 13.964/19 e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a 
alternativa correta quanto ao regime de cumprimento de pena e progressão de regime nos 
crimes hediondos e equiparados a hediondos: 

a) O condenado em crime hediondo obrigatoriamente cumprirá a pena em regime inicial fechado, 
progredindo de regime após cumprimento de 40% da pena, se primário, e 60% da pena, se 
reincidente. 

b) Poderá um condenado em crime hediondo cumprir sua pena em regime semiaberto, desde que 
preenchidos os requisitos legais, progredindo de regime após cumprimento de 50% da pena, se 
primário, e 60% da pena, se reincidente. 

c) Um condenado em crime hediondo poderá cumprir sua pena em qualquer regime de 
cumprimento de pena, obedecendo os critérios legais, podendo progredir desde que cumpra 40% 
da pena, se primário, e 60% da pena, se reincidente. 

d) Poderá um condenado em crime hediondo cumprir sua pena em regime semiaberto, desde que 
preenchidos os requisitos legais, progredindo de regime após cumprimento de 2/5 da pena, se 
primário, e 3/5 da pena, se reincidente. 

Comentários: 
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A alternativa A está incorreta. A afirmação ofende o princípio da individualização da pena e, 
embora haja previsão de que o início do cumprimento das penas cominadas aos crimes hediondos 
deva ser em regime fechado, o STF considerou o dispositivo inconstitucional.  

A alternativa B está incorreta. A progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 40% da 
pena, se primário e 60%, se reincidente. 

A alternativa C está correta. Atualmente, é possível a aplicação de um regime aberto ou 
semiaberto para condenado em crime hediondo ou equiparado, devendo o juiz observar os 
requisitos legais. A progressão de regime, com o advento da Lei nº 13.964/19, ocorrerá após o 
cumprimento de 40% da pena, se primário e 60%, se reincidente. 

A alternativa D está incorreta. Esta alternativa era correta à luz da vigência da Lei nº 11.464/07, 
porém, com o advento da Lei nº 13.964/19, a progressão de regime passou a ocorrer da seguinte 
forma: o primário progredirá com 40% da pena cumprida, e se houver morte, com 50% da pena. 
Já o reincidente progredirá com 60% da pena cumprida, e se houver morte, com 70% da pena. 

 

20. Em relação aos crimes hediondos, julgue as assertivas abaixo. 

I) Todos os crimes hediondos previstos no caput do art. 1º da Lei nº 8.072/90 estão tipificados no 
Código Penal. 

II) Os crimes equiparados a hediondos, quais sejam tráfico de drogas, tortura e terrorismo, são 
inafiançáveis, mas admitem concessão de indulto, não possuindo o mesmo tratamento penal dos 
crimes hediondos. 

III) O Juiz ao impor o regime inicial de cumprimento da pena nos delitos hediondos e equiparados 
deverá analisar o caso, podendo fixar ao réu somente o regime fechado ou semiaberto, desde 
que fundamente a sua decisão. 

IV) A concessão dos institutos da graça e do indulto possuem vedação legal expressa. 

V) A progressão de regime se dará após o cumprimento de 50% da pena no caso de condenado 
pela prática de crime hediondo, com resultado morte, quando primário, no entanto estará vedado 
o livramento condicional. 

Assinale a alternativa correta: 

a) I e III. 

b) I e II. 

c) I, IV e V. 

d) I, II, III e IV. 

e) II e IV. 
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Comentários: 

I) CORRETA: É necessário destacar que a alternativa se refere aos crimes hediondos previstos no 
CAPUT do art. 1º da Lei nº 8.072/90, os quais se encontram TODOS originariamente tipificados 
no Código Penal. Contudo, os crimes previstos no PARÁGRAFO ÚNICO do art. 1º da Lei nº 
8.072/90 estão tipificados na legislação extravagante.  

II) INCORRETA: Os crimes equiparados a hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, 
anistia e indulto, de modo que possuem o mesmo tratamento penal dos crimes hediondos. 

III) INCORRETA: Em se tratando de crimes hediondos e equiparados, o Juiz poderá fixar ao réu o 
regime semiaberto ou aberto também, desde que cumpridos os requisitos do art. 33, §2º, alíneas 
“b” e “c”, do Código Penal. 

IV) CORRETA: Os institutos da graça e do indulto são vedados por lei, conforme o art. 2º, I, da Lei 
nº 8.072/90. 

V) CORRETA: Art. 112 da Lei n° 7.210/84: A pena privativa de liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando 
o preso tiver cumprido ao menos:  

VI) INCORRETA:  50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: condenado pela prática 
de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento 
condicional; 

Logo, a alternativa C está correta.  

21. Com relação a interceptação telefônica, escuta e gravação, julgue os itens abaixo. 

I – A interceptação telefônica e a gravação telefônica necessitam de autorização judicial para que 
possam ser realizadas.  

II – O Juiz poderá, de ofício, determinar a interceptação das comunicações telefônicas.  

III - Em processo que apure a suposta prática de crime sexual contra adolescente absolutamente 
incapaz, é admissível a utilização de prova extraída de gravação telefônica efetivada a pedido da 
genitora da vítima, em seu terminal telefônico, mesmo que solicitado auxílio técnico de detetive 
particular para a captação das conversas.  

Assinale a afirmativa correta. 

a) I, II e III. 

b) I. 

c) II e III. 

d) II. 

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 120 

e) I e II. 

Comentários: 

I – INCORRETO: A interceptação telefônica para que ocorra de forma lícita tem como um de seus 
requisitos a indispensabilidade de autorização judicial, ou seja, é necessário a autorização do juiz 
para validar este procedimento. A escuta telefônica também necessita de autorização judicial para 
ocorrer, no entanto, a gravação telefônica não exige essa condição, sendo válida mesmo que 
tenha sido realizada sem autorização judicial. 

II – CORRETO: art. 3º da Lei nº 9.296/96. 

III – CORRETO: Informativo 543 do STJ.  

Logo, a alternativa C está correta.  

22. Julgue a assertiva a seguir. 

A inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações é uma garantia fundamental 
trazida no bojo da Constituição Federal em seu art. 5º, XII, cuja parte final é regulamentada pela 
Lei n. 9.296/96 (Interceptação Telefônica). 

(   ) Certo             (   ) Errado 

Comentários:  

Questão correta. O art. 5.º, XII, da CF consagrou como garantia fundamental do cidadão a 
inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações.  

Art. 5º. XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal. 

A parte final que diz “na forma que a lei estabelecer” se trata da Lei n. 9.296/96 (Interceptação 
Telefônica), lei que regulamenta este inciso. 

DIREITOS HUMANOS 

23. De acordo com a Teoria do Status criada pelo filosofo Georg Jellinek, no final século 
XIX, indique a alternativa correta: 

A) Pelo status subjectionis (ou ativo) no qual o indivíduo se encontra submisso ao Estado e detém 
apenas deveres em favor desse.   
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B) Pelo status civitatis (ou positivo) o indivíduo é dotado de pretensões para invocar a atuação do 
Estado seja na esfera pública ou privada, busca-se exigir atuações positivas do Estado para 
atendimento dos interesses dos cidadãos, efetivando-se os direitos sociais ou direitos da 
igualdade, calcados no segundo lema da Revolução Francesa (egalité) e na segunda classificação 
da teoria geracional, traduzida pelos direitos prestacionais. 

c) Pelo status libertatis (ou positivo), também chamado de Direito de Resistência, há aqui limites 
para a intervenção do Estado na esfera do indivíduo, fazendo surgir um espaço de liberdade 
individual. Perceba que esse status se aproxima do primeiro lema da Revolução Francesa (liberté) 
e da primeira classificação da teoria geracional, traduzida pelos direitos de defesa.  

D) Pelo status civitatis (ou positivo) o indivíduo não dotado de pretensões para invocar a atuação 
do Estado seja na esfera pública ou privada, busca-se exigir atuações positivas do Estado para 
atendimento dos interesses dos cidadãos, efetivando-se os direitos sociais ou direitos da 
igualdade, calcados no segundo lema da Revolução Francesa (egalité) e na segunda classificação 
da teoria geracional, traduzida pelos direitos prestacionais.  

E) Pelo status activus (ou ativo) temos o reconhecimento da incapacidade de o cidadão intervir na 
formação da vontade do Estado, compondo essa vontade e atuando na formação do governo e 
das políticas aos indivíduos direcionadas. Trata-se da capacidade política, passiva e ativa, 
materializada pelo sufrágio. 

Gabarito:  

Comentários: 

A alternativa A está incorreta, pois o status subjectionis é aquele em que o indivíduo se encontra 
subordinado ao Estado, sendo detentor apenas de deveres, e não de direitos em face do Leviatã, 
em uma posição passiva.  

A alternativa B está correta e é o gabarito, esta afirmativa reflete corretamente o status civitatis. 

A alternativa C está incorreta, o erro se encontra no início da afrimção. O status libertatis é 
negativo, e não positivo, já que indica a liberdade do indivíduo em face do Estado, livre da atuação 
do Poder Público, por isso representa uma obrigação de não fazer por parte do Estado, em razão 
do que é chamado de direito negativo. 

A alternativa D está incorreta, no status civitatis é dotado de pretensões para invocar a atuação 
do Estado seja na esfera pública ou privada. 

A alternativa E está incorreta, pois aqui temos o reconhecimento da capacidade de o cidadão 
intervir na formação de vontade do Estado.  

24. A respeito da teoria das gerações ou dimensões de Direitos Humanos, análise: 
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I. Na primeira geração estão os direitos de igualdade, como os direitos sociais, culturais e 
econômicos. Essa primeira dimensão caracteriza-se pelos direitos de caráter positivo, 
prestacionais, por assegurarem ao indivíduo direitos a prestações sociais por parte do Estado. 

II. A adoção do conceito de gerações de Direitos Humanos é unânime na doutrina brasileira. 

III. Na segunda geração se encontram os direitos de liberdade como os direitos civis e políticos. 

IV. Na terceira geração, exsurgem os direitos metaindividuais, também chamados de direitos de 
fraternidade ou solidariedade, como o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio 
ambiente, à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural, à comunicação. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

A) I, II e III 

B) II, III e IV 

C) II e IV  

D) II 

E) IV 

Gabarito:  

A assertiva I está incorreta, porque na primeira geração se encontram os direitos de liberdade, 
como os direitos civis e políticos. 

A assertiva II está incorreta. Parte da doutrina critica o termo "gerações" por entender que ele 
poderia levar a uma falsa impressão de encerramento de uma fase e surgimento de outra de 
maneira totalmente independente. Dessa forma, poderíamos ter uma ideia equivocada e que 
violaria a característica de indivisibilidade dos direitos humanos. 

A assertiva III está incorreta, pois na segunda geração estão os direitos de igualdade, como os 
direitos sociais, culturais e econômicos. Essa segunda dimensão caracteriza-se pelos direitos de 
caráter positivo, prestacionais, por assegurarem ao indivíduo direitos a prestações positivas por 
parte do Estado, com o fim de concretizar a igualdade material, ou distributiva. 

A assertiva IV está correta. 

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL  

25. No que diz respeito à aplicação do atual Código de Processo Civil no tempo, assinale a 
alternativa correta. 

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 123 

A) a decisão transitada em julgado poderá ser atingida pela lei nova, de acordo com o princípio 
da retroatividade. 

B) a lei nova, quando da entrada em vigor, passa imediatamente a reger os processos em 
andamento, atingindo os atos já praticados. 

C) a lei nova, quando da entrada em vigor, passa imediatamente a reger os processos em 
andamento, preservando os atos já realizados. 

D) a lei nova entra em vigor, em regra, 40 dias depois de oficialmente publicada. 

E) a lei nova rege-se pelo princípio da retroatividade. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta, pois a decisão transitada em julgado não pode ser atingida pela lei 
processual nova. 

A alternativa B está incorreta. De acordo com o artigo 14, do NCPC, “a norma processual não 
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais 
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. 

A alternativa C está correta. 

A alternativa D está incorreta, porque a lei nova, segundo a regra estabelecida no artigo 1° da 
LINDB, começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. 

A alternativa E está incorreta. Em regra a norma processual não retroagirá e respeitará 
"respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência 
da norma revogada" (art. 14 do CPC). 

26. Julgue o item a seguir: 

Segundo o princípio da territorialidade, as normas processuais civis brasileiras aplicam-se em todo 
o território nacional, sem exceção, respeitando assim a soberania nacional. 

A) certo 

B) errado 

Comentário:  

Cuidado com questões que trazem os termos “nunca”, “sem exceção” e afins, pois costumam 
estar erradas.  

As normas de processo civil têm validade e eficácia em todo território nacional, como estabelece 
o artigo 16 do Código de Processo Civil, ou seja, todos os processos que estão tramitando no País 
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devem respeitar as normas previstas no NCPC. Este é o princípio da territorialidade. O NCPC 
manteve a incidência do princípio da territorialidade, que já era aplicado na vigência do Código 
de 1973, porém sem previsão expressa. 

O NCPC estabeleceu, em seu artigo 13, que: "a jurisdição civil será regida pelas normas 
processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções 
ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte" 

Por isso, pode-se falar que há exceção. 

Gabarito: ERRADO 

MEDICINA LEGAL 

Olá, Guerreiros. 

Veremos duas questões inéditas de Medicina Legal. A primeira tratará sobre as lesões provocadas 
por projéteis de arma de fogo e a segunda sobre toxicologia forense, mais especificamente sobre 
o tipo de ação das drogas. 

27. Acerca das lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) No orifício de entrada estão presentes as orlas de escoriação, de enxugo e equimótica.  

b) Eventualmente, as zonas de queimadura, de tatuagem e de esfumaçamento podem não estar 
presentes nos tiros a curta distância. 

c) A boca de mina de Hoffman é a zona de esfumaçamento em superfície óssea onde o projétil 
penetrou que demonstra que o tiro foi encostado. 

d) Tronco de cone de Bonnet pode ser encontrar nos casos de tiro transfixante na cabeça e possui 
grande importância, pois indica a entrada e saída do projétil. 

e) É possível que não haja orifício de saída do projétil, mas, caso haja, será dilacerado, com bordas 
evertidas, desproporcional ao projétil e sem orlas e zonas.  

Comentários 

A alternativa A está correta. No orifício de entrada, o projétil ao tocar a pele com sua ponta e 
empurra até o máximo de sua elasticidade sempre girando em seu próprio eixo. Para romper a 
pele, o projétil a distende ao máximo, assim o orifício produzido fica menor que o diâmetro do 
projétil, tendo em vista que a pele distendida volta ao normal, porém nos tiros próximos o 
diâmetro da ferida é maior do que o do projétil. As bordas ficam invertidas (voltadas para dentro), 
será produzida ferida circular se o tiro for perpendicular e oval se o tiro for inclinado (oblíquo). 
Seja qual for a distância do tiro o orifício de entrada apresentará orla de contusão e orla de enxugo. 
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• Orla de escoriação, orla de contusão ou orla de Fisch: o movimento giratório escoria a pele, 
o projétil entra arranca a pele e expõe a epiderme formando uma ferida escura.  

• Orla, contorno, halo, margem de enxugo: é uma zona escura, mais interna, formada pela 
“sujeira” (resíduos do cano da arma), resíduos do projétil que ficam impregnados na borda 
do ferimento de entrada. Quando for a “queima roupa” a fumaça e os grãos se espalham 
para o lado oposto.  

• Orla ou auréola equimótica: geralmente de tonalidade violácea, causada em razão da 
infiltração dos tecidos ocasionada pela ruptura dos vasos sanguíneos vizinhos à lesão 
decorrente da pressão e contusão exercida pelo projétil. Essa orla não aparecerá se o tiro 
for contra um cadáver, pois não haverá circulação de sangue. 

• Zona de tatuagem: decorre da incrustação de grânulos e fragmentos de pólvora não 
combusta pelo disparo, se aloja na derme e não é removível. 

• Zona de esfumaçamento: se forma a partir do depósito de pólvora combusta e impurezas, 
podendo ser removida com água. 

 

• Zona de chamuscamento ou queimadura: produzida pelos gases superaquecidos que 
queimam a vestimenta, os pelos a epiderme etc.. Só se forma nos casos de tiros muito 
próximos. 

A alternativa B está correta. As zonas de queimadura, tatuagem e esfumaçamento podem não 
estar presentes no caso de tiro à curta distância, pois pode ter havido um anteparo, como por 
exemplo um travesseiro. 

A alternativa C está incorreta e é o gabarito da questão. A alternativa trocou os nomes dos sinais 
que podem ser produzidos. Se o tiro for com o cano encostado em um lugar com osso, por 
exemplo, o crânio, os gases não terão para onde ir e irão estufar a pele até estourar formando um 
buraco com a pele virada para fora (pele evertida-banana descascada), a que se dá o nome de 
“câmara ou boca de mina de Hoffman”. O orifício de entrada será maior do que o diâmetro do 
projétil (estrelado). 

A alternativa em verdade fala sobre o sinal de Benassi que é a zona de esfumaçamento em 
superfície óssea onde o projétil penetrou que demonstra que o tiro foi encostado. 

A alternativa D está correta. O tronco de cone de Bonnet é uma marca existente no caso de tiro 
transfixante na cabeça e tem importância, pois indica a entrada e saída do projétil, quando houver 
osso, porém, não possibilita indicar a distância. O osso da cabeça é esponjoso, possui duas tábuas 
compactas e no meio uma camada esponjosa, o projétil fura a camada compacta externa, 
fragmentando o osso, após o projétil e os fragmentos de ossos atingirem a camada interna, assim 
o orifício por onde entrou o projétil é menor do que o orifício do lado de saída do projétil, 
formando no trajeto um cone com bico cortado (truncado). 
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Portanto, no orifício de entrada a parte mais estreita do cone está na camada externa do osso 
enquanto no orifício de saída a parte mais estreita está na camada interna do osso. 

A alternativa E está correta. O orifício de saída não estará sempre presente, isso porque, nos 
casos em que o projétil ficar alojado no corpo da pessoa atingida, haverá apenas o orifício de 
entrada. Comparando os dois orifícios, chegamos à seguinte tabela: 

 

 

28. 2. São drogas psicoanálepticas e psicodislépticas respectivamente: 

a) Heroína e maconha 

b) Haxixe e morfina 

c) Ecstasy e Cocaína 

d) Crack e oxi 

e) Merla e LSD 

Comentários 

As chamadas drogas psicolépticas são substâncias que deprimem a atividade mental, elas 
diminuem o estado de alerta do indivíduo, reduzem a atividade intelectual, sedam a tensão 
emocional, induzem ao sono, relaxam os músculos e diminuem a ansiedade e o pânico. São 
exemplos de drogas psicolépticas: 

• Ópio  
• Morfina  
• Heroína 
• Codeína  
• Speedball 

As drogas psicoanalépticas, ao contrário das drogas psicolépticas, são substâncias que estimulam 
o sistema nervoso central, aumentando a vigília, causando insônia.  Também, causam excitação na 

ORIFÍCIO DE ENTRADA

Regular

Invaginado

Proporciona ao projétil

Com orlas e zonas

ORIFÍCIO DE SAÍDA

Dilacerado

Evertido

Desproporcional ao projétil

Sem orlas e zonas
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atividade intelectual e exaltam a tensão emocional levando à euforia e ansiedade. São exemplos 
de drogas psicoanalépticas: 

• Cocaína 
• Crack 
• Merla 
• Oxi/Oxidato 
• Freebasing 
• Anfetaminas 

As drogas psicodislépticas/psicodélicas são aquelas que perturbam a atividade mental e geram 
distorção da realidade (delírios), alucinações, ilusões, estados confusionais e despersonalização. 
Como exemplo, temos: 

• Maconha / haxixe / skunk (derivam da cannabis sativa) 
• Mescalina 
• Psilcybina 
• Santo Daime 
• LSD 
• Metanfetaminas alucinógenas (Ice, ecstasy, MDMA) 

A alternativa A está incorreta. A heroína é uma droga psicoléptica e a maconha é psicodisléptica. 

A alternativa B está incorreta. O haxixe é uma droga psicodisléptica e a morfina é psicoléptica. 

A alternativa C está incorreta. O ecstasy é uma droga psicodisléptica e a cocaína é 
psicoanaléptica. 

A alternativa D está incorreta. O crack e a oxi são drogas psicoanalépticas. 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. A merla é uma droga psicoanaléptica, e o 
LSD é uma droga psicodisléptica. 

CRIMINOLOGIA  

29. Assinale a alternativa incorreta em relação aos métodos de estudo e objetos da 
moderna Criminologia. 

a) ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal, especialmente suas causas, 
características, prevenção e controle de incidência, sendo uma ciência causal-explicativa do delito. 

b) é uma ciência do ser, empírica e experimental, que se utiliza de métodos biológicos, 
psicológicos e sociológicos. 
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c) é uma ciência empírica (baseada na observação e na experiência) e interdisciplinar que tem por 
objeto de análise o crime, a personalidade do autor do comportamento delitivo, a vítima e o 
controle social das condutas criminosas. 

d) a criminologia extrapola a análise do controle social formal do crime, preocupando-se também 
com os sistemas informais, e, sob um ponto de vista crítico, pode até mesmo defender a extinção 
de alguns crimes para determinadas condutas. 

e) tem como principais objetos de estudo a delinquência infanto-juvenil, o delinquente, a vítima e 
a interdisciplinaridade. 

Comentários:  

A primeira observação a ser feita é com relação ao título da questão. O objetivo é apontar a 
alternativa incorreta. Isso significa que existem quatro alternativas corretas e apenas uma incorreta, 
que deve ser indicada. Sempre leia as questões com atenção e grife palavras chave como 
ALTERNATIVA INCORRETA.  

A alternativa A está correta. A moderna Criminologia se ocupa com a pesquisa científica do crime, 
traduzindo-se em um uma ciência causal-explicativa, que analisa todos os participantes do evento 
criminoso, visando identificar sua causa e evitar seus efeitos. 

A alternativa B está correta. A Criminologia é uma ciência do ser, empírica e experimental, que 
se utiliza de métodos biológicos, psicológicos e sociológicos. 

A alternativa C está correta. A Criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda 
o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. 

A alternativa D está correta. A Criminologia não se limita à análise do controle social formal do 
crime, preocupando-se também com os sistemas informais, e, sob um ponto de vista crítico, pode 
até mesmo defender a extinção de alguns crimes para determinadas condutas. 

A alternativa E está incorreta e é o gabarito da questão. Os principais objetos de estudo da 
Criminologia são o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. A delinquência infanto-juvenil 
faz parte do estudo do crime em geral e a interdisciplinaridade é um método de estudo, não um 
objeto.  

30. Acerca da correta relação da Criminologia com as demais ciências criminais, julgue o 
item a seguir. 

A Política Criminal é uma disciplina que estuda estratégias estatais para atuação preventiva sobre 
a criminalidade. Sua principal finalidade é estabelecer uma ligação eficaz entre a Criminologia, 
enquanto ciência dogmática, e o Direito Penal, enquanto ciência empírica. 

Comentários 
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A Política Criminal é uma disciplina que estuda estratégias estatais para atuação preventiva sobre 
a criminalidade. A Criminologia é uma ciência empírica e experimental que estuda as causas do 
comportamento delitivo e as formas de evita-lo. O Direito Penal é uma ciência axiológica e 
dogmática que estabelece as condutas criminosas e fixa as penas para quem as comete. 

Gabarito: ERRADO. 

QUESTÃO DISCURSIVA 

DIREITO ADMINISTRATIVO  

Olá pessoal!  Para encerrar nossa participação aqui, vamos discutir questão discursiva no âmbito 
do Direito Administrativo, tema igualmente relevante nos concursos de Delegado de Polícia. 

1. Governador de estado da federação, após ser constitucionalmente eleito para o cargo e 
tomar posse começa a compor os cargos de seu governo. Desta forma, para compor e 
comandar a pasta da Secretária da Segurança Pública, tal governador nomeia e empossa no 
cargo Coronel de Polícia Militar da reserva. Ocorre que tal Policial Militar é primo de primeiro 
grau de seu vice governador.  Questionada a nomeação e posse no cargo pelo Ministério 
Público em razão de evidente nepotismo, tal governador fundamentou sua escolha dizendo 
que o cargo fora ocupado por profissional técnico e hábil a compor a pasta, sendo de sua 
confiança, bem como que a função ali exercida não seria de polícia, mas sim de secretaria de 
governo.  

A partir do caso narrado, discorra: 

a) Quanto a nomeação de parentes para cargo público;  

b) aplicação da súmula Vinculante nº 13, e 

c) quanto ao entendimento consolidado do STF a respeito do tema?  

Comentários 

A questão é centrada na aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. 

Nepotismo: 

à A palavra nepotismo “vem da raiz indo-europeia nepot, que significa neto e, também, sobrinho, 
uma ambiguidade que se transmitiu ao latim, língua na qual nepos, nepotis também denotava 
tanto neto como sobrinho. A palavra nepotismo surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, 
quando os papas, que não tinham filhos ou não admitiam tê-los, concediam os melhores empregos 
e os favores de Estado a seus sobrinhos, que com frequência eram, na realidade, seus filhos 
ilegítimos.” 
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à Atualmente o Nepotismo significa “proteção”, “apadrinhamento”, que é dado pelo superior 
para um cônjuge, companheiro ou parente seu, contratado para o cargo ou designado para a 
função em virtude desse vínculo. Isso ofende a moralidade.  

à Não é necessário a edição de lei formal. O nepotismo é vedado em qualquer dos Poderes da 
República por força dos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e 
moralidade, independentemente de previsão expressa em diploma legislativo.  

à Assim, o nepotismo não exige a edição de uma lei formal proibindo a sua prática, uma vez que 
tal vedação decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da CF/88 (STF Rcl 
6.702/PR-MC-Ag)1 

Neste sentido fora editado pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante nº 13:  

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 
administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal.  

O Min. Dias Toffoli definiu quatro critérios objetivos nos quais haverá nepotismo: 

a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco 
entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou 
função comissionada;  

b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante;  

c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e  

d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce 
ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. STF. 2ª Turma. Rcl 
18564, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 23/02/2016 

 

 

1 Informativo nº 952 do STF.  
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STF: O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza 
política, como são os cargos de Secretário Estadual e Municipal. Mesmo em caso de cargos 
políticos, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de:  

• nepotismo cruzado;  

• fraude à lei e  

• inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica 
ou inidoneidade moral do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 17/9/2019 (Info 952) 

Em regra, a proibição da SV 13 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por 
exemplo, Secretário Municipal e Estadual. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem 
excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas 
em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo.  

Exceção: poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso 
fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de 
qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 28024 AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 29/05/2018. 

c. Julgado: A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal, por se 
tratar de cargo público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade 
administrativa. STF. 2ª Turma. Rcl 22339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914). 

Vamos à régua de correção: 

Questionamento Fundamento 
Composição 
da Nota da 
Questão 

a) Quanto a 
nomeação de 
parentes para cargo 
público;  

 

Explicação do Nepotismo. 

Princípios do artigo 37 da CF 
20% 

b) aplicação da 
súmula Vinculante 
nº 13, e 

 

Edição da Súmula Vinculante nº 13 

Sua aplicabilidade 

Requisitos para sua aplicabilidade 

40% 
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c) quanto ao 
entendimento 
consolidado do STF 
a respeito do tema? 

Afastamento da aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 
em razão de cargos políticos.  

Precedentes. 

40% 

-- 

É isso! Excelentes estudos! 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

2. Considere a seguinte situação hipotética: 

Durante investigação que apurava o crime de tráfico de drogas cometido por organização 
criminosa, constatou-se grande experiência dos criminosos envolvidos. A investigação não 
avançava, pois, os criminosos tomavam todas as precauções possíveis para não vazar informações, 
não falavam por telefone, não realizavam transferências bancárias, além disso, utilizavam um 
escritório de advocacia para, em conjunto com o advogado, ajustar pagamentos e retirada dos 
entorpecentes. 

Diante dos fatos, o delegado de polícia presidente da investigação vislumbrou que a única 
possibilidade de se dar andamento a investigação seria por meio de uma implantação de aparelhos 
de interceptação ambiental dentro do escritório de advocacia. Tal técnica de investigação visava 
acessar o conteúdo das conversas relacionadas ao tráfico de drogas que estava ocorrendo dentro 
do escritório. 

Assim, a autoridade policial representou pela instalação de aparelhos de interceptação telefônica 
no escritório de advocacia. Também pediu ao juiz que fosse autorizado o ingresso no local durante 
o período noturno pois seria o único horário que não existiam pessoas e a diligência poderia ser 
cumprida com discrição e êxito. 

O mandado judicial foi deferido nos termos do pedido da autoridade policial. A diligência foi 
cumprida com êxito e os criminosos foram presos. 

Com base no enunciado acima, responda às seguintes questões: 

No caso em análise, é cabível a interceptação ambiental de sinais? 

As provas colhidas durante a interceptação ambiental no escritório de advocacia são lícitas? 
Fundamente sua resposta com base na jurisprudência dos tribunais superiores. 

Discorra sobre o conceito normativo de casa. 

Comentários: 
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a) Sim. Trata-se de crime envolvendo organização criminosa, logo aplica-se o dispositivo previstos 
na Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13): 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros 
já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 

(...) 

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

(...) 

b) As provas obtidas são lícitas. O STF já entendeu ser cabível o ingresso em domicílio profissional 
de advogado durante o período noturno, quando esta for a única forma de a diligência para 
instalação de dispositivos de interceptação ambiental ser eficaz. 

Esse foi o entendimento no Inq 2424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 19 e 20.11.2008. (Inq-2424). 

c) Em que pese o Art. 5º, XI, da CF/88 prever que: 

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial 

Os tribunais superiores vêm ampliando a ideia de casa para além de uma residência habitável. 
Assim, o conceito normativo de casa é mais amplo e abrange qualquer compartimento habitado, 
qualquer aposentado ocupado de habitação coletiva; qualquer compartimento privado não aberto 
ao público, onde alguém exerce alguma profissão ou atividade. 

3. Considere a seguinte situação hipotética: 

João do Povo, deputado estadual de determinado Estado da Federação, foi preso em flagrante 
delito pelo crime de tortura. O delegado de polícia ratificou a voz de prisão e lavrou o auto de 
prisão em flagrante em desfavor do deputado. Seguindo os procedimentos de praxe, comunicou 
a prisão ao juiz competente imediatamente. O delegado de polícia, realizou algumas diligências 
e, após 4 (quatro) dias, encaminhou cópia dos autos ao juiz e a Assembleia Legislativa a qual o 
deputado estava vinculado. 

Diante do ocorrido, a Assembleia Legislativa editou uma resolução, com base na imunidade 
parlamentar prevista na Constituição Estadual, manifestando-se, por maioria absoluta de seus 
membros, pelo afastamento da prisão do deputado estadual. O juiz do feito, por sua vez, 
entendeu que o dispositivo da Constituição Estadual não tinha sido recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988 e deixou de dar cumprimento a resolução da casa legislativa. 
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Com base no enunciado acima responda: 

a) Agiu corretamente o delegado de polícia? 

b) Agiu corretamente o juiz ao afastar a resolução da Assembleia Legislativa? 

c) Alguma imunidade parlamentar é aplicada ao caso? Qual? 

Comentários 

a) O delegado de polícia agiu corretamente ao lavrar o auto de prisão em flagrante em desfavor 
do deputado estadual pois se trata de crime inafiançável. Para responder a este quesito, o aluno 
deve ter conhecimento de quais crimes são inafiançáveis. É comum em prova de concursos 
perguntas nesse sentido. Então, não esqueça quais são os crimes inafiançáveis previsto na 
CF/1988: 

racismo (inciso XLII) 

prática de tortura (inciso XLIII) 

tráfico de entorpecentes e drogas afins (inciso XLIII) 

crimes hediondos (inciso XLIII) 

terrorismo (inciso XLIII) 

ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o estado democrático (inciso 
XLIV) 

Entretanto, falhou o delegado de polícia por não providenciar a remessa dos autos no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas para a Assembleia Legislativa (nem ao juízo para que este remetesse à 
Assembleia Legislativa) para que esta casa deliberasse sobre a prisão. 

b) Não. O juiz atuante no feito não poderia ter deixado de dar cumprimento a decisão da 
Assembleia Legislativa pelo simples fato de que o dispositivo da Constituição Estadual que 
reproduzia a literalidade da Constituição Federal de 1988 não tinha sido recepcionado. Conforme 
vimos no Informativo 939 do STF, é constitucional dispositivo da Constituição estadual que 
prevê imunidade formal a parlamentar estadual nos mesmos moldes da Constituição Federal 
de 1988. 

c) Sim, a imunidade parlamentar formal relativa à prisão, também conhecida como freedom from 
arrest. Trata-se de imunidade relativa à prisão prevista na Constituição Federal e que pode ser 
aplicada aos deputados estaduais se houver norma na Constituição Estadual que aponte no 
mesmo sentido. Esse foi o entendimento do STF no informativo 939. 

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 135 

 

É isso pessoal! Fique atento ao assunto e dicas que foram passadas na hora de resolver questões 
de prova. Tenha em mente o que tratamos sobre o mandado de busca e apreensão domiciliar, 
sobre a proteção constitucional à inviolabilidade da casa e sobre o conceito normativo de casa. 

Grande abraço e bons estudos! 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

4. Considere a seguinte situação hipotética: 

Durante investigação que apurava a ocorrência de tráfico de armas entre o Paraguai e o estado 
do Rio de Janeiro foram constatados fortes indícios da remessa de armas e valores entre as 
organizações criminosas de ambos países. O delegado presidente da investigação, tomou 
conhecimento da existência de um veículo placa xxx-xxxx que trafegava na rodovia e que estaria 
se deslocando com R$ 1.000.000,00 em espécie para o Paraguai para realizar a compra de armas 
e retornar com o esse armamento para o Rio de Janeiro. Diante dos fatos colhidos até o momento, 
entendeu o delegado que caso fizesse a captura do veículo naquele momento não conseguiria 
informações relevantes sobre as organizações envolvidas. Dessa forma, entendeu ser mais 
conveniente às investigações, postergar a intervenção policial no veículo e aguardar o momento 
mais oportuno para a colheita de provas e informações envolvendo as organizações criminosas 
por traz da compra de armas. 

a) É possível que o delegado deixe de realizar a intervenção policial neste caso? Fundamente sua 
resposta com base na legislação indicando, em caso positivo, quais providencias devem ser 
tomadas. 

b) O delegado de polícia deve comunicar a medida de ação controlada ao juiz? 

c) O Estado Brasileiro pode executar a ação controlada sem a participação da polícia paraguaia? 

Comentários 

a. O aluno deve informar que o delegado pode deixar de realizar a intervenção policial com base 
na Lei n° 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa) para que seja realizada a técnica de 
investigação da ação controlada. Deve-se registrar também que os requisitos da ação controlada 
estão presentes, quais sejam: fatos que envolvem Organização Criminosa, possibilidade e 
estrutura de acompanhar a execução da medida, finalidade de se obter provas e informações a 
respeito do envolvimento de Organização Criminosa. 

Em relação as providências a serem tomadas, é preciso registrar o seguinte: 
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O delegado de polícia deve realizar a comunicação da medida de ação controlada ao juiz (já 
respondendo ao item “b”). 

O delegado deve considerar a necessidade de que o material será acompanhado e monitorado 
durante o trajeto para que não venha a ser extraviado. 

 

b. Sim, o delegado de polícia deve comunicar a medida ao Poder Judiciário. Deve-se registrar a 
necessidade de prévia comunicação ao juiz. Importante aproveitar a oportunidade para se 
registrar a diferença de prévia comunicação para prévia autorização. No caso da Lei de 
Organização Criminosa, basta que o delegado de polícia realize a prévia comunicação ao juízo 
competente. Este, por sua vez, poderá deferir, estabelecer limites ou até mesmo determinar que 
a medida seja encerrada. Tudo isso, em momento posterior, o delegado inicia a execução da 
medida e o juiz aprecia a sua legalidade posteriormente. 

 

c. Não. Por se tratar de crime que vai ser realizado fora do território nacional (Paraguai) o Brasil 
deve, por meio de cooperação policial internacional, ajustar a execução da medida com a polícia 
paraguaia. Este é o entendimento da Lei n° 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa) em seu Art. 
9º: Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial 
ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que 
figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e 
extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. 

 

Hoje vimos as técnicas de investigação de entrega vigiada, ação controlada, não-atuação policial 
(que embora parecidas e utilizada em provas como sinônimos, tecnicamente não são). É um tema 
que vem sendo recorrentemente cobrado nas provas de concurso público para o cargo de 
delegado de polícia. 

 

5. Considera a seguinte situação hipotética: 

No dia 15/02/2020 (sábado) João da Silva foi vítima de crime de Tráfico de Pessoas praticado por 
Organização Criminosa atuante na cidade de São Paulo / SP. O delegado de polícia, ao tomar 
conhecimento do caso e, verificando a verossimilhança das informações contidas na notícia-crime. 
Diligências foram realizadas pela equipe de investigadores e contatou-se que João da Silva já 
estava em deslocamento para outro país, também foi levantado números de telefones celulares 
da vítima e dos suspeitos. 
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 A autoridade policial entendeu oportuno solicitar acesso aos sinais de localização de empresas 
de telecomunicações em relação aos números de telefone celular levantados na investigação. Para 
tanto, representou ao juiz para que deferisse tal medida com urgência em razão da informação de 
que a vítima estava sendo encaminhada a outro país. 

Por se tratar de um sábado, a representação da autoridade policial foi distribuída ao plantão 
judiciário. Após passadas 24 horas do ocorrido, o juízo competente para julgar a medida cautelar 
não havia proferido decisão a respeito do caso. 

Considerando os fatos narrados no enunciado, responda, de forma fundamentada, aos 
seguintes quesitos: 

a) Considerando a demora na resposta do Poder Judiciário, quais providencias podem ser tomadas 
pelo delegado de polícia presidente do feito? (2,0 pontos) 

b) É possível, com base na Lei nº 13.344/2016, ter acesso ao conteúdo das comunicações 
telefônicas dos suspeitos e da vítima? 

c) Em que consiste “sinais”, a que se refere o enunciado (“A autoridade policial entendeu por 
oportuno solicitar acesso aos sinais de localização de empresas de telecomunicações”)? 

Comentários 

O candidato deve se preparar para responder de forma a preencher todo o conteúdo questionado 
nos quesitos. Vejamos um modelo de resposta que atende ao que foi perguntado na questão. 

(40%). As providências a serem tomadas pelo delegado de polícia atuante no feito são: 

(20%). Considerando que o Poder Judiciário não proferiu decisão sobre a demanda no prazo 
de 12 horas, o delegado de polícia, nos moldes do Art. 13-B § 4º da Lei nº 13.344/2016, deve 
requisitar diretamente às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações que 
disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros 
– que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Vejamos: 

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico 
de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão 
requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de 
telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos 
adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima 
ou dos suspeitos do delito em curso. 

(...) 

§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade 
competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou 
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telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como 
sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do 
delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. 

(10%). Após a adoção da medida, deverá comunicar imediatamente ao juiz competente conforme 
Art. 13-B § 4º in fine:  

“(...) – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com 
imediata comunicação ao juiz.” 

(10%). Perceba que, pelo enunciado da questão, o inquérito policial não foi instaurado. Assim, 
deverá o delegado de polícia proceder a instauração do inquérito no prazo de 72 horas contados 
do registro da ocorrência. 

(40%). Não. A Lei nº 13.344/2016 não prevê a possibilidade de interceptação das comunicações 
telefônicas, logo, o acesso a que se refere a representação da autoridade policial com base nesta 
lei, não poderá acessar o conteúdo das comunicações telefônicas. Esse é o entendimento do 
Art. 13-B, § 2º, I. 

Art. 13-B, § 2º, I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer 
natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei; 

Deve-se também traçar a distinção entre acesso ao conteúdo das comunicações telefônicas e aos 
registros de sinais, informações e dados cadastrais. No primeiro caso, é fornecido acesso ao que 
se conversa por meio dos aparelhos, ao próprio conteúdo das conversas, ao que as pessoas estão 
conversando, o que está sendo dito. No caso de acesso a sinais e informações, trata-se 
informações que as empresas possuem que possibilitam identificar a localização dos usuários dos 
serviços. 

(20%). “Sinais” a que se refere o enunciado são as identificações de localização referente aos 
aparelhos dos indivíduos. No caso em tele, por se tratar de sinais de identificação de 
telecomunicações, trata-se da localização aproximada fornecida através de identificação de ERBs. 

Podem também ser utilizados outros exemplos que ilustrem o tema, desde que, sejam exemplos 
que indiquem apenas a localização aproximada do indivíduo, sem permitir que se tenha acesso ao 
conteúdo das conversas. 

6. João do Anonimato realizava diversos depósitos bancários em espécie no valor de R$ 
100.000,00. Em sua conta bancária, constava como comprovante de renda o contracheque de 
funcionário da prefeitura de Varginha/MG. O gerente do banco, percebendo a 
incompatibilidade da renda mensal de João com a sua movimentação financeira, realizou 
algumas perguntas ao cliente que respondeu de forma evasiva. Diante do ocorrido, o gerente 
do banco elaborou uma informação de inteligência e comunicou a UIF brasileira (antigo COAF). 
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Na informação do gerente, constavam alguns registros das movimentações bancárias que 
achou suspeitas nas contas de João. 

A UIF recebeu a informação do gerente do banco e começou analisa-la. Na análise feita, percebeu 
que havia fortes indícios de que João estaria cometendo crime de lavagem de dinheiro. Em razão 
disso, a UIF resolveu elaborar um relatório de inteligência financeira e encaminhar à Polícia Federal 
e ao Ministério Público para que fossem tomadas providências na seara penal. 

A polícia, de posse das informações, realizou diligências preliminares e, constatado a 
verossimilhança das informações contidas no relatório de inteligência financeira, resolveu instaurar 
inquérito policial em desfavor de João para apurar o crime de lavagem de dinheiro. 

Com base nos fatos narrados neste enunciado, responda as perguntas abaixo: 

a) Agiu corretamente o gerente do banco ao encaminhar a UIF informações sobre movimentações 
bancárias do cliente João? 

b) A UIF agiu corretamente ao realizar análise e encaminhar relatório de informações financeiras, 
contendo movimentações bancárias do cliente João, para a polícia e para o Ministério Público? 
Responda com base no sigilo bancário. 

c) O delegado de polícia para, com base em relatório de inteligência financeira da UIF, instaurar 
inquérito policial necessita de autorização judicial? 

Comentários 

(30%). Sim. O gerente do banco agiu corretamente. Conforme arts. 9, 10 e 11 da Lei n° 9.613/1998, 
o banco tem obrigação de informar a UIF movimentações bancárias suspeitas que estejam 
relacionadas a prática de lavagem de dinheiro e ao terrorismo. 

O gerente do banco, entretanto, não deve realizar investigações de seu cliente. O que deve 
providenciar é colher informações necessárias e, caso suspeite da ocorrência de crimes 
envolvendo lavagem de dinheiro, deve elaborar uma informação de inteligência e encaminhar a 
UIF brasileira. 

(35%). Sim. A UIF agiu corretamente ao realizar a análise do material apreendido. No caso em 
questão, não se trata de quebra de sigilo bancário, o relatório de inteligência possui formalidades 
que garantem o sigilo das informações ali contidas. Inclusive, não se trata de total acesso as 
informações bancárias, a UIF possui apenas informações relacionadas a movimentações bancárias 
atípicas. 

A remessa do relatório de inteligência financeira contendo movimentações bancárias aos órgãos 
polícia e MP também é constitucional. Conforme RE 1055941/SP de 04/12/2019 do STF, 
repercussão geral, é possível a remessa desses relatórios aos órgãos responsáveis pela 
investigação penal. 
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(35%). Não. Não é necessário autorização judicial para se instaurar inquérito policial com base em 
relatórios de inteligência financeira. O teor do RE 1055941/SP é no sentido de que o envio dessas 
informações à polícia independe de autorização judicial. 

O delegado de polícia, procedeu corretamente também quanto a realização de diligências 
preliminares para constatar a verossimilhança das informações contidas no relatório de 
inteligência. Tal conduta, visa comprovar um lastro probatório mínimo, suficiente a instauração do 
caderno apuratório. 

Em razão disso, não há que se falar em ilegalidade por parte das providências adotadas pelo 
delegado de polícia. 

DIREITO PENAL 

7. Considere a seguinte situação hipotética: Paulo Fontes caminha pela rua, em direção ao 
ponto de táxi, momento em que é atacado por um cachorro da raça pastor alemão que 
aparentemente estava perdido na rua. Caso Paulo Fontes efetue um disparo de arma de fogo, 
matando o animal, sua conduta estará amparada por uma excludente de ilicitude. Em uma 
outra hipótese, se o cachorro for utilizado por uma pessoa como um instrumento para atacar 
outra pessoa, funcionando como verdadeira arma para a agressão, o ofendido pode matar o 
animal, especificamente atuando em legítima defesa. 

Aponte os argumentos que justificam as mencionadas hipóteses: 

Comentário 

 Por óbvio a questão trata das causas excludentes de ilicitude. O enunciado, apesar de colacionar 
causa relativa ao estado necessidade, frente ao ataque espontâneo do animal na primeira parte 
da questão, parece claramente querer confundir o candidato com aspectos atinentes à excludente 
do estado de necessidade em cotejo com a legítima defesa, o que, inclusive, é muito comum em 
sede de concurso público: a Confusão entre os dois institutos, principalmente por conta da 
similitude de seus elementos e pela posição topográfica em que ambos as causas estão lançadas 
no código penal. 

Dentro desse contexto, o que a questão quer é inferir se o candidato sabe, efetivamente, que o 
ataque espontâneo de animal caracteriza estado de necessidade e o ataque provocado (pelo seu 
dono), autoriza o agredido a atuar em legitima defesa (desde que o faça moderadamente e 
utilizado os meios necessários). 

Em resumo, ataque espontâneo configura estado de necessidade, enquanto que ataque 
provocado legítima defesa. 
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A legitima defesa é causa de exclusão de ilicitude que consiste em repelir injusta agressão, atual 
ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Não há, 
aqui, uma situação de perigo pondo em conflito dois ou mais bens, na qual um deles deverá ser 
sacrificado, como sói acontece no estado de necessidade. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque 
ilícito contra o agente ou terceiro, legitimando a repulsa, que no caso da questão é representado 
pelo ataque do animal de maneira provocada pelo seu dono. 

Consiste, então, a legitima defesa, na exclusão da antijuridicidade, quando o agente passivo se 
encontra em um estado de agressão, sendo ele atual ou iminente e para a vítima se defender, ela 
usa dos meios necessários agindo com cautela e usando dos meios necessários para se defender 
de uma ou mais condutas ilícitas praticadas pelo seu oponente. 

8. Imagine que Pedro subtrai para si um uma barra de chocolate no valor de R$ 15,00 de 
um supermercado e o fato se adequa à descrição típica contida no art. 155 do Código Penal. 
Em virtude da inexpressividade da lesão causada ao patrimônio da vítima e pelo desvalor da 
conduta, o delegado de polícia do 10 DP ao receber a ocorrência, deixou da lavrar o auto de 
prisão em flagrante delito, argumentando que, após análise dos fatos, a conduta praticada 
pela agente era atípica. 

A partir do caso narrado, discorra: 

a) A partir de quais fundamentos optou a autoridade policial pela não lavratura do auto de prisão 
em flagrante? 

b) Qual o entendimento da doutrina e da jurisprudência do STF a respeito do tema? 

 

 

Comentários: 

É sabido que o princípio da insignificância exclui a própria tipicidade do crime, em seu aspecto 
material. Importante notar que, formalmente, o autor incorreu na conduta prevista no artigo 155 
do CP (tipicidade formal). Todavia, o direito penal só intervém de maneira subsidiária, ou seja, ele 
não é a primeira opção do Estado para intervir nas relações humanas, devendo atuar apenas, 
quando os demais ramos do direito se mostrarem falhos. Com base nessa lógica, ele só protege 
aqueles bens jurídicos mais caros ao ordenamento. Nesse sentido tem-se que o Direito Penal é 
seletivo e fragmentário. 

Dentro desse contexto, alguns vetores que devem ser analisados pelo aplicador da lei, quando de 
sua aplicação:  

(a) A mínima ofensividade da conduta do agente,  
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(b) A ausência de periculosidade social da ação,  

(c) O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e  

(d) A inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

Por mais que não haja previsão legal quanto a aplicabilidade desse princípio pelo delegado de 
polícia, parte da doutrina e até a mesmo a jurisprudência do STF, admitem que a o direito penal 
não deve ocupar-se com condutas incapazes de lesar de maneira relevante e intolerável bens 
jurídicos indispensáveis à sociedade. 

Nesse contexto, por seu a autoridade policial, aquele que prima face, realiza análise persecutória 
com vistas a deflagrar (ou não) o procedimento inquisitório e via de consequência a máquina 
estatal, deve ela (a autoridade policial) também, fazer juízo de tipicidade material, encetando, 
inclusive e se for o caso, a não instauração do procedimento por ausência de justa causa. É o 
entendimento que se extrai do seguinte excerto, senão veja-se: 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA 
LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - 
CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO 
MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM 
DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR 
DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM 
VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF 
- PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO 
FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio 
da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido 
de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 
caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do 
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima 
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o 
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da 
lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em 
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder 
Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 
"DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a 
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do 
indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das 
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, 
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a 
dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não 
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se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não 
importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso 
mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à 
integridade da própria ordem social. 

No  mesmo sentido, parte da doutrina entende que muito mais do que um poder do delegado de 
Polícia, a aplicação do princípio da insignificância é um dever no desempenho da sua missão de 
garantir direitos fundamentais, devendo ser repelidas eventuais interferências escusas em 
detrimento do interesse público, pois se assim não fosse, reduzir-se-ia a autoridade Policial a mero 
instrumento repressivo focado em ninharias. 

Com efeito, aplicando o princípio da insignificância, via de consequência, reforça-se o viés seletivo 
do Direito Penal. 

9. No que tange ao tratamento das justificantes em matéria penal, é possível se dizer que 
o erro que recai sobre elemento constitutivo do tipo permissivo também é conhecido como 
descriminante putativa, embora nem todo erro relacionado a uma descriminante seja erro 
sobre elemento constitutivo do tipo permissivo. 

Aponte os argumentos que corroboram a assertiva acima exposta. 

 

Comentário: 

De início, convém consignar que a questão versa sobre o tratamento das descriminantes putativas 
no direito penal, sendo certo que a depender da teoria adotada no que tange à culpabilidade do 
agente, a solução será ora tratada como erro de tipo (permissivo), ora como erro de proibição 
(indireto), senão vaja-se. 

 

Dentro desse contexto, o erro de tipo permissivo diferencia-se do erro de proibição indireto 
porque não não se relaciona apenas com a antijuridicidade da conduta, mas também está sempre 
ligado à falsa representação sobre o conteúdo de seu significado jurídico-penal. 

Importa consignar que a matéria sempre foi ensejadora de grandes discussões na doutrina 
brasileira, uma vez que a questão nodal versa sobre como e onde tratar do assunto: se dentro de 
erro de tipo, ou, do erro de proibição. 

Para a doutrina, o erro de tipo permissivo está previsto no artigo 20 , § 1º do CP , segundo o qual 
"é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação 
de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima (aqui reside a putatividade) . Não há isenção 
de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo ". 
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Dentro dessa perspectiva, a análise do tema exige a compreensão acerca das teorias da 
culpabilidade. Isto porque, para a teoria limitada da culpabilidade, se o erro do agente incidir 
sobre uma situação fática que, se existisse, tornaria a conduta legítima, fala-se em erro de tipo 
(erro de tipo permissivo); mas, se o erro recair sobre a existência ou, os limites de uma causa 
de justificação, o erro é de proibição (erro de proibição indireto/ erro de permissão). Lado 
outro, a teoria extremada da culpabilidade não faz qualquer distinção, entendendo que, tanto o 
erro sobre a situação fática, como aquele em relação à existência ou limites da causa de justificação 
devem ser considerados erros de proibição, já que o indivíduo supõe lícito o que não é. 

Nesse contexto, aplicar-se-ão as consequências jurídicas do art. 20 , § 1º do CP, se o fato se 
relacionar com o erro de tipo permissivo, e, as consequências do art. 21 do CP se o caso estiver 
relacionado com o erro de proibição indireto (também chamado de erro de permissão), inclusive 
no que atine às respectivas evitabilidades e/ou inevitabilidades. 

Assim, pode-se destacar uma semelhança e algumas diferenças entre o erro de tipo permissivo 
e o erro de proibição indireto/permissão.  

A semelhança reside no fato de ambos se relacionarem com hipóteses de discriminantes 
putativas. As quais apresentam as seguintes espécies: 

a) Erro sobre a situação fática: erro de tipo permissivo 

b) Erro sobre a existência de uma justificante: erro de permissão (erro de proibição indireto) 

c) Erro sobre os limites de uma justificante: erro de permissão (erro de proibição indireto). 

Nesta senda, para se diferenciar erro de tipo permissivo e erro de permissão é indispensável saber 
qual o objeto do erro do agente criminoso. Se ele erra sobre a própria situação fática que, se 
existisse, tornaria a sua ação legítima, estaremos diante de um erro de tipo permissivo. Por outro 
lado, se o indivíduo erra sobre a própria existência da justificante, ou, sobre o seu limite ou 
alcance, estaremos diante de um erro de proibição indireto/permissão. 

Portanto, correta a assertiva quando diz que “o erro que recai sobre elemento constitutivo do tipo 
permissivo também é conhecido como descriminante putativa, embora nem todo erro relacionado 
a uma descriminante seja erro sobre elemento constitutivo do tipo permissivo”, justamente 
porque, se o erro ocorrer sobre a existência ou o limite da descriminante, estaremos diante de um 
erro de proibição (indireto/de permissão). 

 

É isso, pessoal! Bons estudos e até a próxima. 
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LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  

10. 1. No município de Boa Morada, cidade que fica a 320 quilômetros da capital, estava 
Maria em sua casa com João e José, seus dois filhos, fruto de seu casamento com Joaquim. 
João e José estavam na sala da casa brincando de bola, quando o primeiro acertou o vidro da 
janela, rachando-a. Enfurecido, Joaquim levantou-se do sofá onde estava assistindo televisão 
e empurrou João de forma grosseira tentando repelir sua ação. Maria, que também estava 
sentada no sofá, ao presenciar a agressão, levantou-se para defender o filho João, quando 
começou uma discussão com seu marido. Joaquim irritado desferiu dois socos em Maria, 
culpando-lhe pelo evento ocorrido, determinando-lhe, agressivamente, que recolhesse os 
cacos de vidro porque ali ela era uma escrava e que se não o fizesse já estava providenciando 
municiar sua arma de fogo para intentar contra sua vida. Nesse momento, sabedora que seu 
companheiro guarda consigo um revólver, bastante assustada com tamanha violência, a 
ofendida pegou seus dois filhos e, enquanto o agressor procurava o artefato no depósito, foi 
ao encontro da delegacia mais próxima para registrar a agressão sofrida. 

Diante dos fatos narrados, levando em consideração que no referido município não funciona 
estrutura própria do Poder Judiciário, estando submetido a comarca de Vizinhança, município 
distante 300 km, imagine que você é o(a) delegado(a) de polícia do distrito policial que Maria 
registrou a ocorrência. Com base na Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha, qual procedimento 
você adotaria?  

Comentários: 

Após a análise da questão, é necessário elencar as informações trazidas no texto, quais sejam: 

a) trata-se de hipótese de violência domestica e familiar contra a mulher; 

b) o município não é sede de comarca; 

c) a questão simula a ocorrência noticiada direto para o delegado de polícia; 

d) evidenciada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher e de 
seus dependentes. 

Diante desses pontos, observamos que o fato mencionado no texto amolda-se aos dispositivos da 
Lei nº 13.827/19, a qual acrescentou o art. 12-C na Lei Maria da Penha, apresentando a 
possibilidade do próprio delegado de polícia excepcionalmente conceder medida protetiva de 
urgência. Vejamos o artigo: 

Art. 12-C. 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 

Akhenaton Nobre, Beatriz V. P. Pestilli, Fernando Bezerra, Ivo Martins, Lhais Navarro Hamid, Luísa Petermann, Paulo Bilynskyj, Ricardo Torques

Aula 01

Tópicos Específicos e Aprofundados p/ Delegado de Polícia 2020

www.estrategiaconcursos.com.br

4113

04701349925 - Luísa Petermann



 146 

agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida: 

I - pela autoridade judicial; 

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

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia. 

Assim, para que o delegado possa conceder a medida, o município não tem de ser sede de 
comarca e o risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, deve estar presente. 

No caso em tela, foram cumpridos os requisitos exigidos, de modo que a autoridade policial 
poderá decretar de imediato que o agressor seja afastado do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida.  

Impende salientar, que a autoridade policial só está legitimada, nestas condições excepcionais, a 
determinar a medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 
de convivência com a ofendida.  

 

11. Acerca do tema Crimes Hediondos, levando em consideração a Lei nº 8.072 (Lei de 
Crimes Hediondos), os entendimentos dos Tribunais Superiores e as alterações recentes 
trazidas pelo Pacote Anticrime através da Lei nº 13.964/19:  

a) Estabeleça o cenário atual da progressão de regime de cumprimento da pena em caso de 
condenação por crime hediondo e equiparado a hediondo;  

b) Discorra acerca da obrigatoriedade do exame criminológico indicando inclusive os parâmetros 
jurisprudenciais e legais que justificam a resposta. 

Comentários: 

a) A disciplina da progressão de regime prisional foi alterada pela vigência da Lei n° 13.964/2019, 
designada Pacote Anticrime. A nova disposição provocou alteração na sistemática traçada como 
requisito para a progressão de regime. O legislador, na nova redação do art. 112 da Lei n° 
7.210/84 (Lei de Execução Penal), dispositivo agora responsável por toda a sistemática de 
progressão de regime prisional no Brasil, definiu regras distintas das anteriormente vigentes, 
impondo a partir de então o cumprimento de 40% da pena se for primário e 60% se for reincidente. 
Nas hipóteses de crimes hediondos com resultado morte, o apenado, mesmo primário, terá de 
completar 50% da pena para obtenção da progressão de regime e, sendo reincidente, terá que 
alcançar 70% da pena, estando em ambos os casos vedado o livramento condicional. 
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b) Como mais um requisito para a progressão de regime, o juiz poderia impor a necessidade de 
submissão do executado a exame criminológico como se depreende do teor da Súmula 
Vinculante 26 do STF. 

Súmula Vinculante 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena 
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo 
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de 
exame criminológico. 

No entanto, observe-se que, em face da própria redação da súmula referida, deduz-se que não se 
trata de um requisito vinculado, sendo apenas facultativo ao juiz na analise do caso concreto como 
parâmetro para a decisão acerca da progressão de regime requisitar o exame criminológico. 

12. Tendo em vista as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), sobre o 
instituto da captação de sinais acústicos, ópticos e eletromagnéticos, responda as assertivas 
abaixo. 

a) Aponte os requisitos necessários da captação de sinais acústicos, ópticos e eletromagnéticos. 

b) Qual o prazo de captação de sinais acústicos, ópticos e eletromagnéticos estipulado pelo 
legislador? 

Comentários: 

a) O art. 8-A da Lei n. 9.296/96, introduzido no bojo das alterações legislativas promovidas pelo 
pacote anticrime, preenche uma lacuna existente no ordenamento jurídico, qual seja a ausência 
de disciplina legal do instituto da captação ambiental de sinais acústicos, ópticos e 
eletromagnéticos.  

Esta técnica de investigação e obtenção de provas não é novidade na legislação, pois há muito 
figura como meio de prova atípico. No entanto, o ineditismo deve-se ao fato de que agora passou 
a ter regulamentado expressamente os contornos legais para seu manejo adequado. 

Impende salientar que tem caráter probatório podendo ser deferido em momento cautelar, 
equivalendo à interceptação ou escuta ambientais, por conta da intervenção de um terceiro 
atuante como captador daqueles elementos. 

Assim, a referida disposição legal trouxe como requisitos para a viabilidade da captação de sinais 
em um determinado ambiente, as seguintes hipóteses cumulativas: 

 1. Autorização judicial; 

 2. Finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal; 
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 3. Requerimento do MP ou da autoridade policial (delegado de polícia); 

 4. Imprescindibilidade do meio de prova quando esta não puder ser feita por outro meio mesmo 
que disponível. 

 5. Justa causa de autoria ou participação em infrações penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 04 anos ou infrações penais conexas; 

b) O prazo de captação ambiental está previsto no art. 8-A, §3º da Lei n. 9.296/96, não podendo 
exceder a 15 dias, podendo ser renovado por igual período, obviamente se autorizado pelo juiz, 
desde que demonstrada, cumulativamente, a indispensabilidade do meio de prova e a 
permanência, habitualidade ou continuidade delitiva. 

--  

Ótimos estudos e até a próxima! Aquele abraço! 

Instagram: @deltafernandobezerra 

DIREITOS HUMANOS 

13. Nos termos da classificação dos direitos Humanos, o que se entende por direito-
pretensão? 

Os estudiosos dos direitos humanos têm se debruçado arduamente sobre o tema da classificação 
dos direitos humanos, a fim de melhor desenvolvê-lo, na busca da concretização da igualdade do 
ser humano, cerne destes direitos. 

Nesta senda, o professor André Ramos de Carvalho cunhou a expressão direito-pretensão, que é 
aquele que dá ao ser humano o direito de exigir prestações positivas por parte do Estado ou até 
mesmo de outro particular. Portanto, o Estado (ou esse outro particular) devem agir de forma a 
realizar uma conduta para efetivar o direito-pretensão.  

Podemos trazer como exemplo o direito à educação, insculpido no art. 205 da Constituição 
Federal. 

Logo, podemos concluir que, nos termos da classificação dos direitos Humanos, direito-pretensão 
é aquele que tem por fim concretizar a igualdade material, em homenagem ao núcleo central dos 
direitos humanos, que é a dignidade do homem. 
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DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL  

14. De acordo com as normas gerais de processo civil, disserte sobre o instituto da vacatio 
legis e sua aplicabilidade no direito brasileiro.  

Gabarito sugerido:  

A vacatio legis é uma expressão latina que significa vacância da lei, ou seja "a lei vaga", que 
corresponde ao período existente entre o dia da publicação de uma lei e o dia de sua entrada em 
vigor.  

Tal instituto existe para que haja um período de assimilação da nova lei que entrará em vigor 
depois do prazo determinado, utilizado em normas de grande repercussão. Esse período é, via de 
regra, de quarenta e cinco dias, contando da data da publicação da lei.  

Todavia é possível que a nova lei dispense a vacatio legis, quando contiver a seguinte disposição: 
"esta lei entrará em vigor na data de sua publicação". Tal fenômeno ocorre em leis de menor 
repercussão. 

Por fim, é importante ressaltar que, se a norma não indicar seu período de vacatio legis, será 
necessária a aplicação do artigo 1° da LINDB que estabelece que salvo disposição contrária, a lei 
começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.  

 

 

MEDICINA LEGAL 

Olá, guerreiros. Finalizando essa rodada, iremos abordar uma questão discursiva sobre 
asfixiologia. 

-- 

15. Nas asfixias mecânicas em geral não há sinais patognomônicos (sintomas específicos), 
mas sim, são encontrados sinais característicos, inconstantes, de valor relativo que, quando 
associados a outros elementos, permitem o diagnóstico. 

Esses sinais característicos são divididos em sinais externos e sinais internos. 

A partir disso, aponte e descreva três sinais externos e três sinais internos da asfixia, em 
seguida diferencie a sufocação direta da sufocação indireta.  
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Comentários 

Dentre os sinais externos característicos das asfixias poderiam ser apontados os seguintes: 

1. Cianose da face (cor arroxeada ou azulada) 

A cianose é uma tonalidade azulada da pele e mucosas devido ao aumento da carboxiemoglobina 
no sangue capilar.  

Presente em certos tipos especiais de asfixia, como na esganadura, na estrangulação e na 
compressão torácica em que a estase da veia cava superior origina raramente a máscara 
equimótica da face, pode não estar presente em alguns casos de enforcamento.  

Quando presente nos tecidos orgânicos, através dos capilares e líquidos intersticiais, a 
oxiemoglobina perde parte de seu oxigênio e o sangue recebe ácido carbônico proveniente das 
combustões intracelulares, formando carboxiemoglobina e esta atinge o limiar da cianose (5g%), 
acima do qual surge a cor azul ou, se intensa, a cor violeta, como borra de vinho. 

2. Espuma (cogumelo de espuma) 

Com um aspecto semelhante a um cogumelo pode surgir na boca e/ou no nariz uma espuma. Com 
frequência ocorre nos casos de submersão, podendo não estar presente em outros tipos de asfixia.  

O cogumelo de espuma somente se forma se houver entrada de líquido nas vias aéreas e em razão 
da expulsão de ar e muco nos indivíduos que tentaram evitar a morte e tiveram os corpos retirados 
precocemente da água. 

3. Projeção da língua para fora da boca 

Presente tanto no enforcamento como no estrangulamento. A língua escurecida é projetada além 
das arcadas dentárias (para fora). Pode ser vista, raramente nos casos de afogamento no início da 
putrefação. 

4. Equimoses externas na pele e mucosas (especialmente nas pálpebras e olhos) 

Decorrentes do extravasamento e infiltração do sangue que se coagula nas malhas dos tecidos, 
em razão da ruptura dos capilares.  

Arredondadas e pequenas, localizam-se na pele das pálpebras, pescoço, face e tórax, e nas 
mucosas exteriores das conjuntivas, dos lábios e, menos comumente, das asas do nariz, formando, 
muitas vezes, verdadeiras sufusões sanguíneas. 

5. Livor cadavérico (escuro e precoce) 
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Aparece precocemente. É rosado na submersão, devido às modificações do sangue, vermelho 
vivo quando o agente é o óxido de carbono, e escuro nas asfixias mecânicas em geral. 

 

Em relação aos sinais internos deveriam ser apontados: 

1. Caracteres do sangue (sangue fluído, não coagula e é escuro) 

Leva-se em consideração o aspecto, a cor e a fluidez.  

Nas mortes por asfixia, em regra, o sangue é fluido e de cor negra; porém nos casos de asfixia por 
monóxido de carbono, o sangue se apresentará vermelho vivo e nos afogados que ingeriram 
grande quantidade de líquido, terá cor do sangue rosada. 

É possível a presença de alguns coágulos esparsos e pouco consistentes.  

Obs.: No coração estarão ausentes os coágulos fibrinosos (brancos) e cruóricos (negros).  

Atenção! A fluidez e a cor negra do sangue não são sinais patognomônicos das asfixias, pois 
podem estar presentes em outras modalidades de morte súbita em que, não tenha ocorrido 
agonia. 

2. Equimoses viscerais  

São as chamadas petéquias, também chamadas manchas de Tardieu.  

São encontradas em quase todos os tipos de asfixia, aparecem geralmente na região subpleural e 
subepicárdica (abaixo das membranas que recobrem o pulmão e o coração).  

Possuem forma arredondada, puntiforme ou em forma de lentilha ou de sufusões sanguíneas.  

Ocorrem como decorrência da fluidez do sangue nas vítimas de asfixia e, especialmente, em razão 
da ruptura dos capilares pelo aumento da pressão arterial advinda da excitação dos centros 
nervosos bulbares pelo gás carbônico.  

As manchas de Tardieu são petéquias violáceas, em pequeno número — três ou quatro —, ou 
aglomeradas em grande quantidade, que recobrem a superfície pleural, interlobares e basilares 
dos pulmões, do pericrânio e, nos recém-nascidos, do timo. Também podem ser encontradas nas 
vísceras ocas e maciças, na mucosa gastroduodenal e nas vias respiratórias e no tecido celular 
profundo periaórtico e mediastínico. Por isso alguns autores as denominam equimoses viscerais 
superficiais, equimoses das mucosas e equimoses do tecido celular profundo. 

Obs.: As manchas de Paltauf são equimoses viscerais nos pulmões dos afogados. 
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3. Congestão polivisceral  

Quase todos os órgãos são passíveis de congestão (aumento do volume de sangue) nos diferentes 
tipos de asfixia. O mesentério, o fígado e os rins, notadamente no afogamento, são os que se 
mostram com maior aumento de sangue, sendo por isso chamados de “fígado e rins asfíxicos” de 
Etienne Martin.  

Já o baço, devido ao fato de contrair-se intensamente durante as fases da asfixia, mostra-se com 
o sangue esvaído (sinal de Etienne Martin). 

 

Em relação à segunda parte da questão, a sufocação DIRETA consiste na asfixia causada pelo 
impedimento da entrada de ar por obstáculo nos orifícios externos (nariz e boca) ou nas vias aéreas 
superiores (antes de chegar ao pulmão). Existem quatro modalidades de sufocação direta: 

a) Oclusão dos orifícios externos respiratórios (narinas e boca): Por meio do emprego da mão ou 
de corpos moles, pressupõe acentuada desproporção de forças entre o agressor e a vítima. 

Pode ser acidental, como, por exemplo, nos recém-nascidos, em pessoas em crise de epilepsia, 
pessoas embriagadas, que podem apoiar a face em travesseiros ou algo que se assemelhe 
obstruindo narinas e boca. 

b) Oclusão das vias respiratórias: Geralmente acidental. Ocorre por aspiração brusca de corpos 
estranhos (dentaduras, porções de alimentos, bolinhas de gude etc), na árvore respiratória, 
impedindo a passagem do oxigênio até os pulmões e desencadeando a morte por asfixia.  

O cadáver pode apresentar alguns sinais como equimoses nos lábios, sinais de dentes na mucosa 
labial interna e marcas ungueais nas proximidades da boca e das fossas nasais, nos casos de 
sufocação manual, sendo estas ausentes quando o agente emprega corpos moles (travesseiros, 
panos), e provável fratura de dentes e hemorragias puntiformes oriundas da introdução forçada 
do corpo estranho dentro da boca. 

c) Soterramento: resulta da obstrução direta das vias respiratórias quando a vítima se encontra 
mergulhada num meio sólido ou empoeirado. Comumente acidental, especialmente nos 
desabamentos. Ao se analisar o cadáver, é possível notar cianose e equimoses na face e no 
pescoço e substâncias inerentes ao meio pulverulento (empoeirado), como terra, cinzas, farinhas, 
cal e gesso na boca, na árvore respiratória, no esôfago e estômago, além de lesões traumáticas 
(fratura, contusões, feridas incisas) e dos sinais gerais de asfixia. 

A presença de corpos pulverulentos na traqueia, brônquios, esôfago e estômago tem grande 
importância para dizer se a lesão se deu em vida, já que indica que a vítima respirou e viveu durante 
algum tempo após o soterramento. 
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d) Confinamento: a asfixia se dá em razão do enclausuramento do indivíduo em espaço restrito ou 
fechado, sem renovação do ar atmosférico, o que implica no esgotamento do oxigênio e aumento 
gradativo do gás carbônico, aumento da temperatura, alterações químicas e saturação do 
ambiente por vapores de água causando intermação (impede a perda de calor pelo organismo). 

Já a sufocação INDIRETA (compressão torácica) se dá pela compressão do tórax ou 
eventualmente do tórax e abdome, em grau suficiente para impedir os movimentos respiratórios 
e ocasionar a morte por asfixia. Pode ser homicida ou acidental. 

Obs.: “To Burk” processo em que os criminosos sentavam sobre o tórax da vítima até matá-la. 

É possível que em caso de sufocação indireta não se tenham sinais de asfixia, porém, quando 
presentes, geralmente podemos notar a máscara equimótica de Morestin ou cianose cérvico-facial 
de Le Dentut, ocasionada pela estase venosa da veia cava superior consequente à compressão 
torácica. 

Ao se analisar o cadáver poderão ser encontradas fraturas do gradil torácico, distensão e 
congestão dos pulmões (sinal de Valentin), com sufusões sanguíneas subpleurais, além dos sinais 
inerentes às asfixias em geral. 

É isso, guerreiros! 

Até a próxima rodada. 

CRIMINOLOGIA  

16. No decorrer de sua evolução, os objetos de estudo da Criminologia foram se alterando. 
Faça um breve relato das transformações que ocorreram neste sentido, salientando os atuais 
elementos estudados atualmente por esta disciplina. 

Comentários 

Sua resposta deve obrigatoriamente mencionar que na etapa pré-científica da Criminologia, a 
Escola Clássica preocupava-se apenas com o estudo do crime. Com a evolução científica da 
Criminologia, a Escola Positiva passou a estudar também o criminoso e, somente após a Segunda 
Grande Guerra Mundial, a vítima e o controle social passaram a integrar os objetos de estudo 
desta ciência. 

Destaque que atualmente, os principais objetos de estudo da moderna Criminologia são: o crime, 
o criminoso, a vítima e o controle social. Caso haja espaço, explore cada um dos objetos em 
separado, aprofundando sua resposta. 
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PEÇA PRÁTICA  

Olá pessoal! Quem fala aqui é Rodrigo Souza, professor do Estratégia Carreira Jurídica, professor 
de Direito Penal e Legislação Especial Penal, hoje vamos treinar a elaboração de peças práticas 
para os cargos de Delegado de Polícia? A realização de peças práticas é um ponto fundamental 
para a sua aprovação, visto que cada vez mais as bancas cobram peças práticas na 2ª fase do 
concurso para Delegado de Polícia. Vamos lá! 

 

Caso hipotético: 

Otariano, no dia 02/02/2020, mediante grave ameaça praticada com o emprego de arma de 
fogo, d na companhia de indivíduo não identificado, subtraiu o veículo automotor de 
Filomena. Na data de hoje, 10/02/2020, enquanto conduzia o referido veículo, foi abordado 
por policiais militares que estavam realizando uma blitz. Após constatarem que se tratava de 
um veículo roubado, visto que Otariano não havia adulterado as placas do veículo, os policiais 
conduziram Otariano para o distrito policial dos fatos, para que fossem tomadas as 
providências cabíveis. Chegando na delegacia, Filomena, avisada pelos Policiais Militares que 
seu veículo havia sido recuperado, realizou o reconhecimento pessoal de Otariano como autor 
do roubo do veículo. A equipe da Polícia Civil que recebeu a ocorrência na delegacia, após 
pesquisas no sistema de investigação, constatou que Otariano já possui diversas passagens 
por roubo de veículos. 

Diante da situação hipotética apresentada, elabore, na condição de delegado de polícia na cidade 
de Cacimba Azul, uma peça que melhor se adeque à situação, fundamentando-a de acordo com 
o que dispõe a legislação de regência. 

 

Não crie fatos novos, o que não está na questão, não te pertence, OK? Boa sorte! 
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Padrão de resposta 

 

No caso em questão, de plano, deve-se afastar a hipótese de lavratura de auto de 
prisão em flagrante pelo crime de receptação (Art. 180 do CP), visto tratar-se de crime 
de acessório, dessa forma o autor do crime antecedente (roubo), não pode ser autor 
do crime de receptação da mesma res furtiva. OK? Dessa forma, o autor, coautor, 
partícipe do crime antecedente responde apenas por este e não pelo crime acessório 
(recept. 

Nesse contexto, afastando-se uma situação flagrancial, deve o delegado de polícia responsável, 
instaurar inquérito policial, realizando desde já a oitiva dos envolvidos (Filomena e Otariano) e na 
sequência da apuração, representar pela medida cautelar de prisão preventiva do investigado, 
com fundamento na manutenção da ordem pública. 

Sendo assim, a peça adequada a situação apresentada é uma portaria de instauração de inquérito 
policial por roubo circunstanciado/majorado por emprego de arma de fogo. Vejamos um modelo 
padrão de portaria, vamos lá: 

MODELO DE PEÇA PRÁTICA 

Portaria 

O Delegado de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia de Cacimba Azul, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro nos artigos 5º, incisos I do Código de Processo Penal e considerando ter 
chegado ao seu conhecimento que no dia 02/02/2020, Otariano, mediante grave ameaça com uso 
de uma arma de fogo, subtraiu o veículo automotor de Filomena, delibero por I N S T A U R A R 
inquérito Policial para apurar e elucidar as circunstâncias do fato. Dessa forma, para plena 
apuração do fato, determino que registre-se e autue-se esta portaria, lançando-se, para efeito de 
registro cartorial, o tipo penal previsto no Artigo 157 §2º – Roubo Circunstanciado/Majorado, 
devendo o Sr. Escrivão adotar, a seguir, as seguintes providências: 

- Junte-se aos autos Boletim de Ocorrência acerca dos fatos mencionados; 

- Junte-se aos autos o interrogatório policial do cidadão Otariano; 

- Junte-se aos autos a oitiva da vítima Filomena; 

- Expeça-se ordem de serviço para o setor de investigação, para que sejam realizadas diligências 
no sentido de identificar o coautor do roubo; 
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- Junte-se aos autos folha de antecedentes criminais do investigado Otariano. 

 

Cacimba Azul, 10 de fevereiro de 2020 

Delegado de Polícia 

 

No tocante à Prisão Preventiva, o pacote anticrime (Lei 13869/19) alterou o 311 do CPP, 
que dispõe sobre o cabimento de prisão preventiva, onde se depreende não caber mais 
a decretação de Prisão Preventiva, de ofício, vejamos: 

   

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a 
prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.       (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento 
de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, 
§ 4o).    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em 
receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que 
justifiquem a aplicação da medida adotada.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

Vamos juntos, abraços e aos estudos! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos ao final da nossa primeira rodada! Vimos assuntos muito relevantes para o concurso de 
Delegado.  

Além disso, procuramos demonstrar como será desenvolvido nosso trabalho ao longo do Curso.  

Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas entrem em contato conosco. Estou disponível no fórum 
no Curso e no Instagram.  

Aguardo vocês na próxima aula. Até lá! 

Luísa Petermann 

Instagram: https://www.instagram.com/coach.luisa 
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