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Incomunicabilidade 

. Previsão legal e caracterização: 

Art. 21.  A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho 
nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a 
conveniência da investigação o exigir. 

Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias, será 
decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento da 
autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em 
qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil (Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963) (Redação 
dada pela Lei nº 5.010, de 30.5.1966) > Lei 8.906/94, art. 7º, III 



Incomunicabilidade 

Requisitos 

- Requerimento da autoridade policial ou do órgão do MP 

- Decisão judicial 

Limitações 

- Não excederá três dias 

- Não impedirá a comunicação do preso com seu defensor/advogado 

Lei 8.906/94, art. 7º, III [direito do advogado] - comunicar-se com seus 
clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se 
acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, 
ainda que considerados incomunicáveis 

 



Incomunicabilidade 

Incomunicabilidade e a Constituição de 1988 

. O art. 21 do Código de Processo Penal foi recepcionado? 

> Orientação doutrinária (1): “não”... 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 
Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou 
prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública 
ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 

§ 3º - Na vigência do estado de defesa: 

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso. 

 

 



Incomunicabilidade 

Incomunicabilidade e a Constituição de 1988 

. Ainda: 

Lei de Execuções Penais – Regime Disciplinar Diferenciado (RDD): 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, 
quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso 
provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 
diferenciado, com as seguintes características:      (Redação dada pela Lei nº 
10.792, de 2003) 

III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de 
duas horas; 

 

 



Incomunicabilidade 

Incomunicabilidade e a Constituição de 1988 

> Orientação doutrinária (2): incomunicabilidade foi recepcionada pela CR/88 e 
segue em vigor 

. Damásio Evangelista de Jesus: vedação constitucional à incomunicabilidade 
aplica-se a prisão por crimes contra o Estado (art. 136, § 3º, I) – infração de 
natureza política; não inclusão da vedação no rol dos direitos e garantias 
individuais (art. 5º) ao lado de outros direitos do preso 

Incomunicabilidade e novo CPP (PL 8.045/10) 

Art. 552, § 1º É terminantemente vedada a incomunicabilidade do preso. 

 

 


