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O especial fim de agir geral e a exclusão do “crime de hermenêutica” 

na nova Lei de Abuso de Autoridade 

 

Resumo: Trata-se de artigo que discute os parágrafos primeiro e segundo do artigo 

primeiro da nova lei de abuso de autoridade, do ponto de vista de sua eficácia, visando 

delimitar se efetivamente eles tem ou não o condão de matizar as distorções impostas 

pelas tipificações criadas em face dos princípios e garantias mais básicos em Direito 

penal, tais como o princípio de legalidade. Aborda-se primeiramente os especiais fins 

de agir genéricos trazidos pelo § 1º e em seguida a delimitação dos chamados crimes 

de hermenêutica, oriunda do § 2º. 

 

Palavras-chave: Lei de abuso de autoridade. Especiais fins de agir. Crimes de 

hermenêutica. 

 

 

Introdução 

No dia 03 de janeiro de 2020 entrará em vigor a nova lei de abuso de autoridade 

(doravante LAA), a Lei nº 13.869. Oriunda de um projeto eivado de polêmicas, a LAA foi 

inicialmente publicada em 05 de setembro de 2019 com o veto presidencial de 33 itens do seu 

texto. Com o apoio de vários parlamentares da própria base do governo, a maioria desses vetos 

foi derrubada pelo Congresso Nacional, tendo o texto desses itens sido publicado em 27 de 

setembro do mesmo ano.  

É certo que a nova LAA já suscita intensos debates a respeito de sua interpretação 

e dos impactos que produzirá, especialmente sobre as atividades relativas à persecução penal e 

à investigação de ilícitos administrativos em geral. Não por acaso, a lei já foi objeto de algumas 

ações diretas de inconstitucionalidade propostas por associações representativas de membros 

do Poder Judiciário, do Ministério Público, de policiais e de auditores-fiscais.  

Gostaríamos de chamar a atenção, no entanto, para a correta interpretação de dois 

dispositivos da lei que não foram objeto de contestação até o momento e que, por aparentar, ao 

menos para um leitor desavisado, revestirem-se de um conteúdo de restrição do alcance 

punitivo dos tipos penais elencados, dificilmente virá a ser contestada pelas entidades 

representativas de categorias que se enxergaram como “alvos” da lei. Estamos nos referindo 

aos parágrafos 1º e 2º do art. 1º da lei, os quais trazem, respectivamente, a exigência de um 

“especial fim de agir” para a caracterização de todos os tipos penais da lei; e o item com que 

se disse pretender afastar aquilo que alguns designam de crime de hermenêutica.  

Esses dois dispositivos foram acrescentados ao texto do então projeto de lei pouco 

antes da sua aprovação definitiva na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, 
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em 26 de junho de 2019. Conforme informações amplamente divulgadas pela imprensa,1 os 

dois itens foram introduzidos em função de sugestões feitas por entidades representativas das 

magistraturas. A intenção seria “atenuar” o rigor das previsões punitivas do texto, de maneira 

que teria sido aprovada uma versão “suave” da criminalização do abuso de autoridade.2  

A questão que nos propomos a debater é se efetivamente esses dois dispositivos 

têm o condão de “suavizar” o rigor punitivo contido na nova LAA. Esta é a pergunta a que nos 

propomos responder no presente artigo.  

 

1. O suposto elemento subjetivo especial do tipo do art. 1º, §1º 

O primeiro dos dois parágrafos do art. 1º da nova LAA parece inserir uma exigência 

para a configuração de todos os crimes descritos na lei. Afirma-se: 

§ 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. 

Percebe-se pois, que a ideia geral transmitida no dispositivo é que, sem a presença 

de uma das finalidades especificamente determinadas no dispositivo – a saber: satisfação 

pessoal, capricho, benefício pessoal ou de terceiro, ou, ainda, prejudicar outrem – não se 

configuram os crimes de abuso de autoridade descritos na lei. Nenhuma das figuras típicas 

estaria isenta de tal exigência para ser reconhecida como crime. 

O tom subjetivo do texto, ou seja, o fato de que o que se exige é uma finalidade 

específica do agente que comete os crimes previstos na LAA pode levar, em um primeiro 

momento, a concluir tratar-se da inserção de elementos subjetivos orientadores dos tipos de 

ação, ou seja, especiais fins de agir que se incorporariam às tipicidades. 

A primeira razão pela qual se pode questionar a natureza jurídica de especiais fins 

de agir é a própria técnica legislativa empregada. Ao invés de inserir em cada pretensão 

conceitual de relevância a descrição da existência do especial fim de agir, que seria pertinente, 

ao menos, em respeito ao princípio de legalidade, trata-se de uma norma genérica, que, 

ademais, é um parágrafo dependente de um caput genérico e que não descreve figuras típicas, 

mas constitui a mera descrição das finalidades da lei. 

 
1 Por todos, https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/06/26/senado-projeto-criminaliza-abuso-

autoridade.htm, visualizado em 01/11/2019. 
2 Por exemplo, a manchete: “Senado aprova versão ‘suave’ de projeto que criminaliza abuso de autoridade”, in 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/06/26/senado-projeto-criminaliza-abuso-

autoridade.htm, visualizado em 01/11/2019. 
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Em segundo lugar, admitir a natureza jurídica de especiais fins de agir, 

componentes da pretensão conceitual de relevância dos tipos contidos na lei, não apenas 

fracionaria o dispositivo incriminador, como converteria todas as figuras típicas da LAA em 

leis penais em branco em sentido amplo3 que, além de tudo, tem curiosamente o seu 

complemento enunciado antes do que as próprias figuras principais, o que resultaria, no 

mínimo, curioso.   

Em terceiro lugar, ter-se-ia criado a curiosa figura dos elementos subjetivos 

especiais “gerais” dos tipos de ação da LAA.  

Portanto, parece que não é esta a melhor orientação. 

Na verdade, o Código Penal (CP) possui dispositivo semelhante em seu art. 142, 

inciso II, que leva o nomen juris de exclusão do crime, no qual se afirma que Não constituem 

injúria ou difamação punível: [...] II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou 

científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; [...]. 

Perceba-se que se trata precisamente de uma exigência de orientação subjetiva 

especial – inequívoca intenção de injuriar ou difamar – para que se aperfeiçoe o crime de 

difamação ou injúria derivado de opinião desfavorável da crítica literária, artística ou 

científica. 

Note-se, ademais, que tanto na LAA quanto no dispositivo do CP indicado a 

referência à exclusão do crime e não especificamente do tipo de ação. 

Ademais, como constitui uma norma à parte, de caráter geral, abrangente de todos 

os tipos contidos na LAA, sua denominação como permissão forte negativa, parece mais 

correta. Seria uma norma isolada, não complementar do tipo, que converte em permissão forte 

(afasta o crime) todos os casos dos tipos penais da LAA que não logrem cumprir as exigências 

normativas ali contidas. Estas exigências serão de caráter subjetivo, consistente em finalidades 

especiais, exigidas alternativamente. 

À margem, porém, das possibilidades de discussão da natureza jurídica da norma4, 

o certo que que se aponta com ela para pretensões específicas que devem guiar a conduta do 

 
3 Sobre o tema, são paradigmáticos no Brasil, BACH, Marion e GUARAGNI, Fábio André. Norma penal em 

branco e outras técnicas de reenvio em Direito penal. São Paulo: Almedina, 2014 e SILVA, Pablo Alflen da. Leis 

penais em branco e o Direito penal do Risco. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.  
4 O tema do locus onde situar na teoria do delito a causa de exclusão perde força a partir da adoção de modernas 

concepções de teoria do delito que analisam o dolo dentro do campo das pretensões subjetivas de ilicitude, ao lado 

das normas permissivas, tornando comum a discussão de elementos subjetivos no plano da ilicitude. Não é demais 

referir as grandes vantagens desta concepção ao alinhar melhor a questão do dolo normativo e o conceito de ação 

como expressão de sentido, frente às vetustas ideias de ação final e dolo psicológico. Para maiores detalhes sobre 

o tema, veja-se VIVES ANTÓN, Tomás S.. Fundamentos do Sistema penal. 2a. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 

2011, p. 492; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa. Parte General. 
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autor. Note-se que – como no demais, todas as questões penais relativas ao ânimo do agente – 

esta norma também não está condicionada à demonstração empírica, senão simplesmente à 

análise de indicadores objetivos externos empregada por Hassemer na identificação do dolo5. 

De todo modo, nos interessa aqui não o locus na teoria do delito, nem a forma de 

identificação das especiais pretensões do agente, mas sim o conteúdo do que vai descrito no 

dispositivo normativo. 

Como se vê, foram estabelecidos cinco elementos subjetivos diferentes – e 

alternativos entre si – inerentes à conduta do autor para que seja configurado um crime de abuso 

de autoridade. Apenas haverá crime se o agente agir com a finalidade específica de (1) 

prejudicar outrem; (2) beneficiar a si mesmo; (3) beneficiar terceiro; ou, ainda, (4) por mero 

capricho; ou (5) por satisfação pessoal. Estas últimas duas hipóteses não se referem 

propriamente a finalidades do agente, mas a resultados que transmitem um sentido de 

“capricho” ou “satisfação pessoal”. 

A primeira indagação que se poderia ter é se o vocábulo “específica”, que qualifica 

a “finalidade”, acarreta uma restrição no sentido de se afastar o crime se o agente tinha alguma 

outra finalidade além daquela especificada no parágrafo 1º. Isto é, será que, por exemplo, a 

presença da finalidade de cumprir a lei criminal ou a norma administrativa, promovendo a 

persecução penal ou administrativa, de maneira cumulada à finalidade específica de prejudicar 

alguém (ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro) exclui o crime?  

Parece-nos que a resposta é claramente negativa. Finalidade específica não se 

confunde com finalidade exclusiva. O que se exige é que haja elementos que convençam que 

o agente agiu com uma finalidade autônoma, capaz de ser compreendida como independente 

de outras finalidades que o agente porventura possua. Apenas isso. A constatação de outras 

finalidades paralelas, inclusive aquelas relacionadas aos deveres de ofício do agente público, 

não afasta a relevância penal das condutas tipificadas na lei.  

Porém, não é esse o ponto que desperta maior interesse no dispositivo. O cerne da 

discussão reside em outro aspecto, muito mais relevante. A introdução desse parágrafo 

primeiro foi recebida como uma garantia para os agentes públicos contra incriminações 

 
4a. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 437 e ss e ORTS BERENGUER, Enrique e GONZÁLEZ CUSSAC, 

José Luís. Compendio de Derecho penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, pp.173 e ss.. No Brasil, BUSATO, 

Paulo César. Direito penal. Parte Geral. 4a ed., São Paulo: GEN-Altas, 2018, pp. 435 e ss. e GONZÁLEZ 

CUSSAC, José Luís; BUSATO, Paulo César; e CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Compêndio de Direito penal 

brasileiro. Florianópolis: Tirant-Brasil, 2017, pp. 331 e ss., que linguisticamente é, sem dúvidas, mais correta, 

porque se trata precisamente de normas de natureza permissiva. 
5 Sobre a teoria dos indicadores objetivos, aplicada ao dolo e que seria útil para estes fins, veja-se HASSEMER, 

Winfried. “Los elementos característicos del dolo”. in ADCP, trad. de María del Mar Díaz Pita, Madrid: Centro 

de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1990, pp. 914 e ss. 
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desarrazoadas, exageradas, desproporcionais. Daí a percepção, por parte de alguns, de que ele 

promoveria uma “suavização” da lei.  

Vários dos tipos penais incriminadores estabelecidos pela LAA trazem profunda 

insegurança jurídica, na medida em que não é possível compreender de maneira 

suficientemente precisa qual é a conduta proibida. São tipos penais flagrantemente 

inconstitucionais, por contrariarem o princípio constitucional da legalidade, sob a vertente da 

lei certa6: os jurisdicionados têm o direito fundamental de saber, com antecedência e com 

precisão, quais condutas são proibidas criminalmente (e que fazem pender sobre o sujeito a 

possibilidade de aplicação das consequências sancionatórias características do Direito Penal). 

Se o tipo penal não pode ser compreendido pelas pessoas, estas não têm como ter segurança 

sobre qual é a pretensão conceitual de relevância estabelecida criminalmente.  

Por isso, diante do projeto de lei de abuso de autoridade tal qual tramitava no 

Congresso Nacional, repleto de tipos penais imprecisos, o correto seria que o legislador 

simplesmente os rejeitasse e elaborasse, em seu lugar, se fosse o caso, tipos de ação que 

estivessem de acordo com as exigências dos princípios de Direito Penal próprias de um Estado 

de Direito. 

Não foi essa a opção do legislador, no entanto. Preferiu o Congresso Nacional 

apenas introduzir os dois parágrafos ao artigo primeiro, que ora são objeto de apreciação neste 

breve estudo. O problema central é que esses dois parágrafos não têm o condão de trazer a 

segurança jurídica necessária para o correto funcionamento das instituições encarregadas da 

persecução penal e administrativa e, em suma, não “consertam” o defeito genético de 

inconstitucionalidade que eiva diversos (não todos) tipos penais da nova LAA. 

Como visto, o parágrafo primeiro procura trazer propósitos especiais que guiariam 

a atuação do agente, que só incorreria em crime se as figuras típicas da LAA fossem “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”.  

Esse dispositivo teria o efeito de restringir o alcance dos tipos penais da LAA se 

tivesse se limitado às quatro últimas hipóteses, excluindo a primeira, a finalidade específica de 

“prejudicar alguém”. Isso porque “beneficiar a si mesmo”, “beneficiar a terceiro”, “mero 

capricho” e “por satisfação pessoal” são hipóteses que realmente apresentam um elemento 

adicional às matrizes dos tipos penais da LAA. Caberia à acusação o ônus de convencer de que 

 
6 Um bom exemplo são os incisos do parágrafo único do art. 9º. 
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o agente cometeu a conduta com a finalidade específica adicional àquela pressuposta no tipo, 

ou por mero capricho, ou por satisfação pessoal. 

O problema é que o legislador introduziu também que basta ao agente agir com a 

finalidade específica de prejudicar alguém. As cinco hipóteses normativas de orientação 

subjetiva elencadas no parágrafo primeiro são alternativas, de maneira que basta uma delas, e 

qualquer delas, estar presente para que esteja configurado o crime. Portanto, se o agente atua 

com a finalidade específica de prejudicar alguém, isso já é suficiente para a incriminação. Não 

importa que não tenha havido a finalidade de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, que não tenha 

sido cometida a conduta por mero capricho ou por satisfação pessoal.  

Acontece que todas as condutas descritas nos tipos penais da LAA prejudicam 

alguém. Sem exceção. Medidas de prisão, investigação, encarceramento, invasão de 

privacidade, constrição patrimonial, restrição de direitos, enfim, todas as condutas que são 

descritas nos tipos penais da LAA – as quais são inerentes ao poder punitivo do Estado – são 

prejudiciais aos sujeitos que se submetem às medidas impostas pelos agentes públicos. Isso 

significa que a “finalidade específica de prejudicar alguém” – ínsita a toda a conduta, pois o 

que identifica a conduta é precisamente fato de que expressa um propósito7 – está presente 

intrinsecamente em cada conduta descrita em todos os tipos penais da LAA. Assim, a previsão 

genérica do § 1º do art. 1º da LAA está contida nas próprias condutas típicas – trata-se de um 

elemento subjetivo in re ipsa.  

O especial fim de “prejudicar alguém” é in re ipsa, integra a própria pretensão 

conceitual de relevância de cada um dos tipos penais da LAA. Se o agente cometeu a conduta 

criminosa, já o fez com a finalidade específica de prejudicar alguém, pois este prejuízo é 

precisamente denunciar, prender, deixar de conceder liberdade, habeas corpus, etc., em 

situações onde tais providências seriam de rigor. Só se pode atuar assim tendo no horizonte 

subjetivo – especialmente pelo conhecimento técnico que ostentam os autores de tais condutas, 

que são todas especiais quanto ao sujeito ativo – a ideia de prejudicar alguém.  

Não se exige, da forma como está redigido o dispositivo, que o agente tenha uma 

intenção de prejudicar alguém para além do que já prejudica a medida de prisão, constrição 

patrimonial, invasão de privacidade, ou outra restrição de direitos. A acusação não precisa 

demonstrar uma inimizade do agente público para com o atingido pela medida ou para com um 

 
7 Conforme bem refere Vives Antón, "la acción presupone una capacidad natural para formar y expresar 

intenciones y que, sin embargo, la determinación de la acción que se realiza no depende de la concreta intención 

que el sujeto quiera llevar a cabo, sino del código social conforme al que se interpreta lo que hace". Cf. VIVES 

ANTÓN, Tomás S.. Fundamentos...cit., p. 232. 
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terceiro (decorrente da medida), ou algum outro fator externo indicador de uma satisfação 

pessoal ou interesse do próprio agente em prejudicar o terceiro. Isso se referiria a um outro 

especial fim previsto na lei, e os especiais fins foram previstos de forma alternativa. 

O dolo do agente se refere, para a maioria da doutrina, ao convencimento, por parte 

do operador jurídico, de que o agente agiu com conhecimento dos elementos típicos e de que, 

apesar desse conhecimento, agiu assim mesmo, aceitando a eventualidade do acontecimento 

do resultado (é a teoria volitiva, em que o dolo apresenta os aspectos cognitivo e volitivo). Se 

o tipo penal, como é o caso de todos os tipos penais da LAA, descreve conceitualmente uma 

conduta que, em si mesma, prejudica alguém, quando o agente age a despeito de ter o 

conhecimento necessário para a configuração do dolo, admitindo que possa acontecer o 

resultado criminoso, ele já agiu com o especial fim, portanto, completou a ilicitude do caso, 

incluindo a elementar subjetiva, cuja ausência significaria exclusão do crime.  

Exatamente a mesma conclusão é atingida quando se parte de uma teoria de que o 

dolo é meramente cognitivo8. Não importam considerações sobre se o agente aceitou ou não o 

acontecimento do resultado criminoso, basta que saiba (de maneira suficiente) que sua conduta 

pode provocar o resultado jurídico penalmente ilícito.  

A introdução da expressão “prejudicar alguém” no item, aliás, revela ou a falta de 

técnica jurídico-legislativa por parte do legislador ou alguma intenção de tisnar a lei com 

dispositivo propositalmente pouco técnico.  

Conclui-se que o parágrafo primeiro do artigo primeiro da LAA é um dispositivo 

inútil. Ele apenas aparentemente pretende criar alguns elementos subjetivos especiais da 

ilicitude, consistentes em especiais fins de agir, por meio de cinco elementos alternativos entre 

si. Porém, como um desses elementos é a finalidade de prejudicar alguém, o qual é um elemento 

in re ipsa, no sentido de que está contido na própria conduta típica dolosa, se estiver presente 

o dolo em relação aos elementos do tipo, já estará preenchido o requisito do especial fim de 

agir. Não é preciso nenhuma outra indagação. 

 

2. A suposta vedação do “crime de hermenêutica” 

O outro parágrafo que foi acrescentado ao artigo primeiro da LAA procura evitar 

aquilo que se tem chamado de “crime de hermenêutica”. O dispositivo expressa o seguinte: 

 
8 Posição defendida, por exemplo, por VIANA, Eduardo, Dolo como compromisso cognitivo, 1ª ed. – São Paulo: 

Marcial Pons, 2017; e GRECO, Luís, in SILVA DIAS e outros [coords.] Liber amicorum de José de Souza e Brito 

em comemoração ao 70º aniversário: estudos de Direito e Filosofia, Coimbra: Almedina, 2009, p. 885-903. 
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§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não 

configura abuso de autoridade. 

O funcionamento do direito por meio da atividade dos diversos operadores 

jurídicos sempre envolve a interpretação do direito para fins de decisão sobre o caso concreto. 

Aquilo que se faz em direito, ao menos sob a perspectiva da resolução de casos concretos – 

reais ou hipotéticos –, é inevitavelmente labor interpretativo. 

Para a maioria dos casos concretos a serem decididos, o direito posto não oferece 

uma única resposta correta, havendo margem para que mais de uma solução seja legitimamente 

referenciada ao lastro normativo vigente9. No âmbito das medidas cautelares penais e no do 

processo penal, por exemplo, a aplicação da medida justa para um ponto controvertido é 

normalmente aberta a compreensões distintas por parte de juristas igualmente íntegros e 

capacitados para o trabalho jurídico. É comuníssimo, por exemplo, decisões não unânimes nos 

órgãos colegiados dos tribunais. Quando isso acontece, um ou mais dos juízes discordam da 

compreensão dos juízes que formaram a maioria. Estes afirmam que aqueles estão errados; mas 

aqueles dizem justamente o contrário. 

Considerar que os juízes que compõem a minoria cometeram crime por 

interpretarem a lei de determinada maneira é flagrantemente inconstitucional e contrário aos 

princípios de um Direito Penal que se deseja democrático e próprio de um Estado de Direito. 

A tipificação penal deve especificar com suficiente grau de precisão condutas ofensivas a bens 

jurídicos alheios que mereçam a especial proteção do Direito Penal. A criminalização da 

atividade de interpretação do direito, por meio das autoridades que têm o dever de realizar essa 

interpretação, não se coaduna com o Direito Penal democrático. 

O parágrafo segundo do artigo primeiro vem exatamente nesse sentido, aqui 

defendido, de maneira que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e 

provas não configuraria abuso de autoridade. 

O problema é que esse dispositivo está em frontal contradição com diversos tipos 

penais da própria LAA. Vários dos tipos penais preveem justamente que a decisão contrária ao 

que deveria ter sido decidido, ou a decisão que seja “ilegal”, constitui crime. O sistema 

processual é estruturado em uma dialética por meio do contraditório, e escalonado em 

 
9 Nessa linha, MÜLLER, Friedrich, Strukturierende Rechtslehre, 2te Auflage, Dunker & Humblot, 1994. A 

afirmação de que a maioria dos casos concretos admitem mais de uma resposta correta não implica que para 

qualquer caso concreto qualquer resposta, com qualquer fundamento, inclusive aqueles vagos ou 

predominantemente políticos, seja igualmente legítima. Em sentido contrário, sustentando a existência de uma 

única resposta correta, mas exatamente por isso vendo-se compelido a recorrer a um artifício enganoso 

denominado juiz Hércules, veja-se DWORKIN, Ronald. Levando os direitos à sério. Trad. Nélson Boeira,São 

Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 429 e ss. 
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instâncias e envolvendo órgãos monocráticos e colegiados justamente no afã de que o direito 

seja corretamente aplicado. Na visão da LAA, decisões que antes seriam apenas ilegais, 

submetidas a serem reformadas, passam a ser em si mesmo crimes. São consideradas crimes 

simplesmente por serem decisões que foram revertidas posteriormente, e não por revestirem 

características específicas que configurariam o crime (como, por exemplo, se a decisão tivesse 

sido tomada em virtude de corrupção passiva).  

Toma-se como exemplo o primeiro dos tipos incriminadores insculpidos na LAA, 

in verbis:  

Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade 

com as hipóteses legais: 

Perceba-se que a questão sobre se é cabível ou não uma prisão em um determinado 

caso concreto é ponto normalmente controvertido e aberto a interpretações divergentes. Se 

aplicarmos a vedação do parágrafo 2º do art. 1º ao art. 9º, este deve ser considerado totalmente 

ineficaz. O art. 9º é um crime próprio de agente competente para decretar medida de privação 

de liberdade. Esse agente, se é competente – o que é pressuposto para a análise da relevância 

penal da sua conduta –, estará sempre no âmbito de interpretações sobre o direito a ser aplicado. 

Assim, o parágrafo 2º do art. 1º determina que a sua conduta não pode ser considerada crime. 

Se, por outro lado, o agente não é competente, não lhe compete decretar medida de privação 

da liberdade, de maneira que o tipo penal não lhe é pertinente10. 

Vê-se que há uma irreconciliável contradição entre o parágrafo 2º do art. 1º e o art. 

9º. Essa mesma contradição atinge vários outros tipos penais elencados na LAA, os quais 

criminalizam justamente a conduta de mera interpretação do direito das autoridades a quem 

compete realizar essa interpretação. É necessário um estudo de maior fôlego para analisar cada 

um dos tipos penais, em suas peculiaridades, e identificar todos os itens que são, total ou 

parcialmente, incompatíveis com a proibição de criminalização do “crime de hermenêutica” 

prevista no parágrafo 2º do art. 1º da LAA. Porém, o que, desde logo, resta claro, é que a 

conjugação normativa empregada provoca uma coleção de contrassensos insolúveis.  

Esses tipos penais são não apenas inconstitucionais, porque são imprecisos e não 

permitem o necessário grau de previsão sobre que condutas seriam criminalmente proibidas; 

mas são também incongruentes com a própria vedação contida no parágrafo 2º do art. 1º da 

LAA.  

 
10 Como crime próprio, a aplicação do tipo penal exige ao menos um agente intraneus para sua configuração (um 

agente competente). Apenas nos casos de concurso de pessoas com a presença de intraneus e extraneus há pessoas 

incompetentes submetidas ao tipo penal, mas apenas em função da atuação da pessoa competente. 
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Trata-se, na verdade, da exposição de uma obviedade que foi a pretensão deliberada 

dos artífices do projeto original da Lei em criar lacunas interpretativas na maioria dos tipos 

incriminadores, como artifício a permitir uma indevida e odiosa interpretação extensiva, que 

só encontrou paralelo nas fórmulas empregadas pelo Direito penal nacional-socialista, as quais 

diretamente iniciaram a erosão das garantias jurídicas por um ataque direto ao princípio de 

legalidade, precisamente na vertente da certeza, criando a possibilidade de incriminações por 

analogia e interpretações jurídicas extensivas11. A circunstância põe a claro posturas que, ao 

amparo de discurso amparado por uma pretensão de combater condutas "típicas de estados 

fascistas", empregam à larga o veneno que dizem combater12. 

 

Conclusões. 

 

Os elementos subjetivos consistentes em permissões fortes negativas, previstos no 

parágrafo 1º do art. 1º da LAA são disposições absolutamente inúteis, é como se não estivessem 

escritos na lei, não possuindo qualquer eficácia jurídica, já que um desses elementos, a 

“finalidade específica de prejudicar alguém” é in re ipsa, isto é, está contido em todas as 

condutas típicas dolosas previstas pela LAA. 

Como é totalmente desprovido de eficácia jurídica, o parágrafo 1º do art. 1º da LAA 

não pode ser invocado para se afastar as inconstitucionalidades que sejam encontradas nos 

dispositivos que preveem os tipos penais. Isto é, os tipos penais inconstitucionais não podem 

ser “salvos” por meio de uma interpretação que pretenda aplicá-los em conjunção com o 

parágrafo 1º do art. 1º. Ele simplesmente não limita em absolutamente nada a incidência dos 

odiosos, inseguros, inconstitucionais e abusivos dispositivos incriminadores contidos na LAA. 

Se eventualmente for declarada a constitucionalidade dos tipos penais da LAA que 

foram objeto de ações diretas de inconstitucionalidade, a acusação não precisará demonstrar a 

presença de qualquer elemento subjetivo especial do tipo previsto no parágrafo 1º do art. 1º da 

lei, tornando a norma permissiva negativa um dispositivo legal vazio. 

A proibição da “criminalização da hermenêutica” prevista no parágrafo 2º da LAA 

é incompatível com boa parte dos tipos penais previstos na LAA, servindo como exemplo desta 

 
11 Veja-se, com detalhes, a respeito, MÜLLER, Ingo. Los juristas del horror. Trad. e Carlos Armando Figueredo, 

Bogotá: Inversiones Rosa Mística Ltda., 2009, pp. 110-112. 
12 Esse era o discurso que amparava o texto original do projeto de lei defendido pelo seu relator, o então senador 

Roberto Requião. Confira-se sua manifestação em 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/16/novo-relator-do-projeto-do-abuso-de-autoridade-

requiao-nega-prejuizos-a-lava-jato. 
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evidência o crime descrito no art. 9º, de maneira que esses dispositivos, se não forem declarados 

inconstitucionais por outros motivos, devem ser declarados ineficazes por contrariarem-no ou, 

alternativamente, deve-se considerar que a própria lei é intrinsecamente contraditória e, 

portanto, inaplicável.  

A eventual preservação dos artigos que, como o art. 9º contemplem em seus 

enunciados incriminadores margens de interpretação dadas pelo abuso de elementos 

normativos em seus enunciados, implicaria na completa ineficácia e impertinência do parágrafo 

2º do art. 1o da LAA.  

Resumidamente: as disposições inseridas com o propósito de minimizar a flagrante 

abertura de sentido incriminador dos tipos penais da LAA, lei embalada em pretensão 

nitidamente intimidatória dos órgãos de persecução penal, simplesmente não tem possibilidade 

de produzirem os efeitos que deles se espera. 
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