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Nova Lei de abuso de Autoridade – Lei 13.869/19
1. Introdução – evolução histórica
• Teoria do abuso
• Direitos fundamentais de 1ª geração (e os outros?)
- Revogação da Lei 4.898/65

- Equilíbrio entre punir o abuso e não punir atuação regular aflitiva
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. Elemento subjetivo: art. 1º, § 1º: As condutas descritas
nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando
praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar
outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por
mero capricho ou satisfação pessoal.

- Fins específicos (já estavam consagrados)
- Devem ser provados
- Crimes de tendência interna transcendente
- Não existe dolo indireto e nem culposo
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- Revogação da Lei 4.898/65
- Equilíbrio entre punir o abuso e não punir atuação regular aflitiva

. Elemento subjetivo: art. 1º, § 1º: As condutas
descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade
quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou,
ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.
- Fins específicos (já estavam consagrados)
- Devem ser provados
- Crimes de tendência interna transcendente
- Não existe dolo indireto e nem culposo

Divergência de interpretação: § 2º do art. 1º A
divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e
provas não configura abuso de autoridade
-

vetor que delimita espaço de atuação legítima
Visa evitar o crime de hermenêutica
As divergências são decorrência do pós-positivismo
Cuidado: não abarca interpretação teratológica

Sujeito ativo – art. 2º:
- Agente público que detém poder de mando
- regra de ouro é conduta ser “propter officium”
- Agente de férias? e Ato praticado em situação privada?

- Agente inativo ou exonerado
- Particular?

Sujeito passivo
- Pessoa diretamente atingida (física ou jurídica)
- Estado
indiretamente
funcionamento)

(interessado

no

regular
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Ação penal
- Pública incondicionada – Lei não fala mais em direito de
representação
- Prazo para denúncia
- não é mais 48 h (art. 13 da Lei 4.898/65)
- Regra geral: 5 dias se réu preso
15 se solto
Se houver inércia – queixa subsidiária

Competência
- Regra de ouro: é fixada em razão da autoridade
- Se federal ➾ duas correntes:
-

1) sempre afeta o serviço da União
2) deve relacionar-se à função – Súmula 147 do STJ

- Se agente estadual ou municipal ➾ Competência Estadual

Efeitos da condenação
Art. 4º. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo
o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por
ele sofridos; (efeito genérico)
II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo
período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;
III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.
Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo
são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de
autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente
na sentença.

Penas Restritivas
Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de
liberdade previstas nesta Lei são:
I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; (qual prazo?)
II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de
1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens; (pena
nova)
III - (VETADO).
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas
autônoma ou cumulativamente

Crimes em espécie
Art. 9º.
Decretar medida de privação da liberdade em manifesta
desconformidade com as hipóteses legais:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
- Crime próprio? Qualquer agente que decretar prisão ilegal
Hipóteses de prisão legal no Brasil:
- Em flagrante delito (art. 302 do CPP)
- Ordem judicial (Lei 7.960/89 + art. 283, 312 CPP)
- Civil por alimentos (art. 5º, inciso LXVII – cuidado súmula vinculante 25 do
STF)
- Internação adolescente infrator (art. 108 e 121 do ECA)

Crimes em espécie
Pode haver crime então:
✓
✓
✓
✓

Prisão para averiguação
Prisão em flagrante forjado
Temporária em caso de crime não previsto no rol legal
Prisão civil por dívida comum

Condição: desde que haja manifesta desconformidade com as hipóteses
legais + finalidade específica + decisão teratológica

Art. 9º
Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro
de prazo razoável, deixar de:
I - relaxar a prisão manifestamente ilegal;
II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder
liberdade provisória, quando manifestamente cabível;
III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente
cabível.
- Crime próprio – Só juiz! “Das garantias” dois primeiros incisos
- Prazo razoável? Crimes omissivos

Art. 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado
manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao
juízo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
- Ficaram de fora: ofendido e peritos
- Manifestamente descabida: condução de acusado para interrogatório
ADPF 395 e 444 (cuidado: para outros atos ainda pode)
- Sem prévia intimação: aviso prévio sobre a medida

- Condição: manifestamente descabida ou sem prévia intimação + finalidade
específica + decisão teratológica

Art. 12. Art. 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à
autoridade judiciária no prazo legal: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
- art. 5º, LXII, da CF
- Prazo do art. 306, § 1º - é 24 h
- Injustificado – se houver motivo justo para o atraso, não há crime. Ex. sem
juiz e plantão na comarca

Art. 12.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:
I - deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou
preventiva à autoridade judiciária que a decretou;
II - deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;
III - deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota
de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do
condutor e das testemunhas;
IV - prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão
temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação,
deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de
soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso
quando esgotado o prazo judicial ou legal. (espécie de desobediência)

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça
ou redução de sua capacidade de resistência, a:
I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;
II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em
lei;
III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena
cominada à violência.
- Preso é pessoa com condenação; detido é privado da liberdade sem
condenação (resolução 43/173 da ONU)
- Crime de “perp walk”? Suprema Corte EUA – direito à informação, desde
que não haja encenação na condução, vedada imagens de sua residência.
- Constrangimento – pressupõe dissenso

Art. 13.

- Uso de algemas – SV 11: “só é lícito o uso de algemas em caso de
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade
física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada
a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade
disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da
prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado”.

- Cuidado: obrigar a confessar é crime de tortura. Qual a diferença?
- 1ª corrente: Crime de tortura é especial
- 2ª corrente: depende da intensidade do sofrimento
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Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de
função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar
sigilo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
- Visa proteger o sigilo profissional (art. 207 do CPP. Ex. médico, padre, juiz
de família, etc)
- Serve para proteger crimes?
Parágrafo único.
Incorre na mesma pena quem prossegue com o
interrogatório:
I - de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou
II - de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor
público, sem a presença de seu patrono.
Pode registrar as perguntas em ata?
Não impede novos interrogatórios e nem acareação

Art. 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por
ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou
prisão:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por
interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal,
deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo
ou função
- Protege o art. 5.º, LXIV, da CF: Dever visa permitir seja a prisão
questionada e imputar responsabilidade daqueles que abusam
- Exceções: Lei de Proteção às testemunhas

Art. 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de
repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele,
devidamente assistido, consentir em prestar declarações:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
- só há crime no interrogatório noturno do preso por mandado
- Não há crime: do preso em flagrante e do preso por mandado que
consentir com o ato
- O que é período noturno? Três possibilidades:
➢ Não ajusta-se ao conceito do art. 155, § 1º, do CP – furto noturno
➢ Aproxima-se do período de silêncio – art. 24, § 1º, CP – entre 22 h e 6 h.
➢ Inciso III do art. 22 da própria Lei: das 21 às 6 h

Art. 19. Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à
autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua
prisão ou das circunstâncias de sua custódia:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do
impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a
saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de
enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.
- Crime protege o direito de comunicação do preso com autoridade
judiciária (art. 41, XIV, da LEP)

Art. 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso
com seu advogado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto
ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu
advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de
sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no
curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por
videoconferência
- Direito à entrevista reservada: § 5º do art. 185 do CPP; art. 41, IX, Lei n.
7.210/84 (LEP); art. 8º, 2, letra “D” da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica; Art. 7º, III, do EOAB; Art. 124,
III, do ECA.
- Pode ser dispensado? Sim – consentimento ou risco par ao defensor.

Art. 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de
confinamento:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela,
criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente
inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
- Protege o art. 5º, XLVIII, da CF: a pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do
apenado.
- Manter é verbo mais abrangente – todos que tomam conhecimento
- Diferença entre caput e parágrafo: menores de idade
- Antes caracterizava tortura. E agora? Depende

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.
- Protege norma do art. 5º, XII, da CF – casa é asilo inviolável
- Imóvel alheio parece mais abrangente que casa: de qq forma abrange:
• Qualquer compartimento habitado;
• Aposento ocupado de habitação coletiva (ex.: quarto do
hotel, caso esteja ocupado);
• Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce
profissão ou atividade
- Suas dependências: jardim, garagem, quintal, etc

Art. 22.
- Verbos: invadir e adentrar – pressupõe penetração física
- Deve haver dissenso do morador
- Sujeito passivo: é o morador ou ocupante do imóvel
- CONSUMAÇÃO: consuma-se quando o agente ingressa no imóvel sem o
consentimento do morador, desde que por tempo juridicamente relevante
Não há 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 (§ 2º do art. 150 do CP) ➾
excludente da ilicitude ➾ basta fundados indícios.

Art. 22.
Figuras do parágrafo único:
§ 1º Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem:
I - coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o
acesso a imóvel ou suas dependências.
II - (VETADO);
III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e
uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).
- Serve para delimitar o horário para cumprimento do Mandado: entre 05 h
até 21 h, exceto se a busca já tiver se iniciado e a interrupção prejudicar a
diligência ou causar grave dano ➾ prossegue.
- Em qualquer caso: Condição: ingresso fora das situações legais + finalidade
específica + decisão teratológica

Art. 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de
processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de
responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe
a responsabilidade:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o
intuito de:
I - eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado
no curso de diligência;
II - omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações
incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do
processo

Art. 23.
espécie de fraude processual – sujeito:
a) altera o Estado de lugar (como reposicionamento dos objetos em uma cena
de crime),
b) estado de coisa (adultera arma do crime)
c) estado de pessoa (simula deficiência física)
- figuras do parágrafo possuem elementos subjetivos especiais
- Todas figuras tem finalidade especial
- Consumação: crime formal: basta a alteração de local, de coisa ou de
pessoa.

Art. 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou
empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para
tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou
momento de crime, prejudicando sua apuração:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena
correspondente à violência
- É outras espécie de fraude processual – admite pessoa morta como se vivo
estivesse
- emprego de violência ou grave ameaça
- Para haver crime o óbito deve ser evidente e do conhecimento do agente
- Crime é material porque exige prejuízo para apuração do fato
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Art. 25. Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou
fiscalização, por meio manifestamente ilícito:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor
do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.
Protege as normas:
art. 5º, LVI, “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos”; e
art. 5º, LIV, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”.
Sujeito ativo: agente que produz ou usa a prova ilícita
Sujeito passivo: o Estado e o cidadão contra quem a prova foi produzida

Art. 25.
- Proceder é produzir ou fabricar. Ex. invadir computador de alguém
- Usar é empregar, utilizar. Ex. Condenar com base em confissão fruto de
tortura.
- Provas ilícita
- e a ilegítima? Duas correntes.
- E a derivada? Não.
- Manifestamente: só há crime se a prova é evidentemente ilícita. Se houver
divergência, não há crime.
- Consumação: crime material – só se consumam se a prova ilícita é
produzida ou usada
- Em qualquer caso: Condição: conhecimento manifesto da ilicitude da prova
+ finalidade específica + decisão teratológica

Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de
infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer
indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou
investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
- Crime polêmico: impede investigações sem arrimo
- Procedimentos abarcados:
- Elemento normativo: “falta de qualquer indício”: basta que haja aparência
de prática do ilícito
- Investigação preliminar e sindicâncias dispensam indícios – denúncia
anônima
- Em qualquer caso: Condição: finalidade específica + decisão teratológica

Art. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova
que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo
a honra ou a imagem do investigado ou acusado:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
- Protege a honra e imagem das pessoas
- Divulgar é propalar ou disponibilizar
- Não é necessário que haja segredo
- Basta divulgar trecho de gravação obtido em razão do cargo
- Essa gravação deve ser aviltante. Ex. imagem de relação extraconjugal ou
foto íntima
- Não há crime se a gravação é divulgada com objetivo investigatório
- Não haverá crime se a gravação for inofensiva
- Não haverá crime se a gravação já era de domínio público
- Difere do crime do art. 325 do CP: que tutela o segredo de justiça decretado
(proteção é mais ampla).

Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal
ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
- Protege a moralidade da administração pública (dever de lealdade) e a
honra do investigado
- Vítima pode ser Pessoa física ou jurídica
- Prestar é informar, divulgar
- Informação falsa é a que não existe. Não deve alcançar a informação
imprecisa
- A informação falsa deve ter relação com o procedimento (conexão
instrumental)
- Fim de prejudicar o investigado: fim específico

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem
justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
- Protege a presunção de inocência e administração pública
- Crime ocorre quando, sem arrimo probatório, o agente público deflagra ou
da sequência na persecução
- Persecução é atividade estatal mais adiantada – que atinge alguns direitos
- Sem justa causa fundamentada: suporte mínimo que indicam probabilidade
de condenação
- Conflito com crime de denunciação caluniosa
- Só admite dolo direito – que sabe inocente

Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em
prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para
execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.
- Protege a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e a honra do
cidadão
- Crime impreciso porque inexiste prazo para conclusão das investigações.
- Três aspectos devem ser considerados:
- Atuação da defesa do investigado
- Complexidade do caso
- Estrutura estatal para atuar tempestivamente
- Crime material: deve haver prejuízo ao investigado

Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de
investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer
outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa,
assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças
relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências
futuras, cujo sigilo seja imprescindível:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
- Protege o exercício da advocacia (art. 5º, XIII, da CF) e o direito de acesso à
informação (art. 5º, XIV, da CF).
- Comete o crime o agente que nega o acesso aos autos ou impede obtenção
das cópias
- Vítima: pessoa investigada (física ou jurídica) e o advogado
- Direito de acesso aos autos está no art. 7º, § 12, do EOAB.
- Prevalece que pode exigir-se procuração

Art. 32.
- Não tem direito a acessar diligências em andamento (§ 11 do art. 7º do
EOAB e SV 14.
- Consumação: condutas omissiva – crime de mera conduta.

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de
fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
- Crime de constrangimento ilegal funcional
- Protege a liberdade geral e a probidade administrativa
- Sujeito ativo é o agente que pode intervir na propriedade ou liberdade das
pessoas
- Sujeito passivo é o cidadão constrangido
- Modo de agir: aqui o agente público faz a exigência indevida valendo-se sua
função
- Só há crime se não houver expressa amparo legal: princípio da juricidade
- Crime formal

Art. 33.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função
pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação
legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.
- Crime de “carteirada”.
- Agente invoca sua condição para não cumprir obrigação legal. Ex. não ser
autuado pela vigilância sanitária; ou
- Agente invoca sai condição para auferir uma vantagem: ex. receber título de
sócio em clube desportivo
- Vantagem ou privilégio indevido: aquelas que tem propósito espúrio. Não
pode alcançar pequenas gratificações, fruto do reconhecimento do trabalho.
Desprovidas de potencialidade de quebra da confiança. Ex. cesta de natal
para os lixeiros.
- Qual diferença para o crime de corrupção passiva? Comércio da função

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos
financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado
para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da
excessividade da medida, deixar de corrigi-la:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
- Protege a proporcionalidade da atuação constritiva em face da propriedade
- Crime próprio: só juiz que pode decretar indisponibilidade de ativos
- Sujeito passivo, pessoa requerida, física ou jurídica.
- Liga-se a penhora online (art. 854 do CPC) que indisponibiliza recursos em
vários bancos
- O CPC prevê meio de impugnação em caso de excesso
- O crime só ocorre depois que o juiz decreta a indisponibilidade e depois de
alertado sobre o excesso, deixa de corrigi-lo
- Só há crime se a quantia mantida bloqueada extrapole exacerbadamente
- Crime é omissivo (juiz deixa de ...)

Art. 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de
processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o
intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento
- Protege a duração razoável do processo
- Sujeito ativo é o agente público julgador
- Sujeito passivo: estado e pessoa atingida pela demora
- Vistas é pedido de carga
- Demora demasiada e injustificada: demora excessiva e sem motivo.
- Fim especial: intuito de ...
- Crime omissivo: se consuma com o transcurso do prazo.

Art. 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de
comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas
as apurações e formalizada a acusação:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
- Protege o dever de impessoalidade e neutralidade da administração pública
+ honra das pessoas
- Antecipar é precipitar. Busca impedir precipitações e prejulgamentos
- Crime de ação vinculada: nos meios de comunicação, inclusive rede social
- A vedação cessa quando concluídas as apurações e formalizada a acusação.
- Impede retratos falados? Não. Insere-se no dever de investigar.

Art. 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 7º-B:
Art. 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado
previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa
- Técnica de envio exagerada
- Viola taxatividade
- Os incisos já são protegidos por outros tipos:
➢ inciso II do art. 7º da Lei 8.906/1994 ➾ art. 22 da própria Lei
13.869/2019, art. 150 do Código Penal ou art. 10 da Lei 9.296/1996.
➢ inciso III do art. 7º da Lei 8.906/1994 contemplada pelo novo tipo do art.
20 da Lei 13.869/2019.
➢ incisos IV e V do art. 7º da Lei 8.906/1994 que estão contempladas no
art. 9º da Lei 13.869/2019.
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