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ABUSO DE AUTORIDADE

Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965
Regula o direito de representação e o processo de res-
ponsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos 
de abuso de autoridade.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º O direito de representação1 e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, contra as autoridades que, no exercício de suas 
funções, cometerem abusos, são regulados pela presente Lei.

1. Fundamento constitucional: preceitua o art. 5.º, XXXIV, a, da Constituição 
Federal: “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito 
de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder”. A partir disso, consagra o art. 1.º da Lei 4.898/65 o direito de representação 
(representar significa expor uma reclamação ou um intento, aguardando providência 
de quem de direito) em relação às autoridades que, no exercício funcional, cometerem 
abusos, nos termos regulados por esta Lei. A responsabilidade do funcionário público 
será apurada nos planos administrativo, civil e penal, sendo este último o foco principal 
de análise desta obra.
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Art. 2.º O direito de representação será exercido por meio de petição:2

a) dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar, 
à autoridade, civil ou militar culpada, a respectiva sanção;3

b) dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para 
iniciar processo-crime contra a autoridade culpada.4-6

Parágrafo único. A representação7 será feita em duas vias e conterá a 
exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no máximo 
de três, se as houver.8

2. Petição: é um requerimento formal, feito por escrito, que deve conter a iden-
tificação do interessado. Não se pode considerar petição uma carta anônima qualquer, 
ainda que narre algum fato grave em relação a qualquer autoridade. Como prevê o art. 
5.º, IV, da Constituição Federal, “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato”. Portanto, se alguma denúncia anônima for feita contra funcionário público, 
não se pode recebê-la como se fosse uma petição, cujo conteúdo seria a realização do 
direito de representação. Trata-se de uma notitia criminis que a autoridade competente 
pode apurar de ofício, porém sem a credibilidade que se deve extrair de uma autêntica 
representação. Pensamos, pois, que, antes de ouvir a autoridade formalmente, deve o 
órgão receptor da notícia anônima realizar um mínimo de investigação para checar a 
credibilidade do que foi comunicado. Privilegiar o anonimato pode dar ensejo a uma 
série de denúncias contendo calúnias, difamações e injúrias, que se tornariam impunes, 
em razão do desconhecimento do seu autor.

3. Competência administrativa: a representação deve ser encaminhada à auto-
ridade superior àquela acusada de ter cometido o abuso, com competência legal para 
aplicar a sanção necessária, se for o caso. Na Administração, há sempre órgãos estrutu-
rados para o controle e fiscalização das atividades dos funcionários (são as Corregedorias 
ou as Ouvidorias). Exemplificando: se um juiz é acusado de ter abusado de seu poder, 
encaminha-se a petição à Corregedoria Geral da Justiça (estadual, se o magistrado per-
tencer à Justiça Estadual; federal, se o juiz ligar-se à Justiça Federal). Do mesmo modo, se 
a autoridade for membro do Ministério Público, haverá a Corregedoria própria. E outras 
carreiras possuem semelhantes órgãos. É preciso destacar, ainda, a atuação do Conselho 
Nacional de Justiça, órgão de fiscalização administrativa do Poder Judiciário, bem como 
do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão fiscalizador dessa instituição. 

4. Competência penal: embora a Lei 4.898/65 estabeleça que a representação deva 
ser dirigida ao Ministério Público competente para dar início à ação penal contra a au-
toridade apontada como coatora, nada impede que o interessado dirija o seu reclamo ao 
juiz ou à polícia. Estas autoridades se encarregarão de encaminhar ao órgão competente 
a representação. Ex.: alguém foi vítima de uma prisão abusiva e apresenta sua represen-
tação contra o delegado que a realizou na Corregedoria da Polícia Civil. Ora, é certo que, 
além das medidas administrativas, cuidará o órgão de providenciar o inquérito policial 
necessário, dele tomando parte o Ministério Público e o Juiz de Direito. Nada impede, 
ainda, a propositura da ação privada subsidiária da pública, se o Ministério Público, ciente 
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do crime de abuso de autoridade, com provas suficientes em mãos, deixar escoar o prazo 
para ofertar denúncia. A vítima pode contratar advogado para propor queixa-crime (art. 
16 desta Lei; art. 29, CPP). Na jurisprudência: TJPB: “Cabe privativamente ao Ministério 
Público a promoção da ação penal pública se o Ministério Público não promovê-la dentro 
do prazo legal, o ofendido ou quem o represente legalmente poderá promover queixa. A 
ação penal privada, subsidiária da pública, somente é cabível nas hipóteses de manifesta 
inércia do dominus litis, sendo necessário o querelante provar a ocorrência da inércia” (Rec. 
Crim. 00014209020168150000-PB, Câmara Especializada Criminal, rel. João Benedito 
da Silva, j. 18.07.2017, v.u.).

5. Justiça Estadual e Justiça Federal: o crime de abuso de autoridade é comum, 
não fazendo parte do rol das infrações penais da Justiça Especial (Militar ou Eleitoral). 
Sob outro prisma, também não constitui elemento contido no art. 109 da Constituição 
Federal (delitos da competência do juízo federal). Logo, como regra, deve ser apurado na 
esfera estadual. Se o investigador (ou detetive) de polícia comete um abuso, cabe à Justiça 
Estadual processá-lo e julgá-lo. Porém, da mesma forma, se o agente da polícia federal 
abusa do seu poder, parece-nos caber à Justiça Estadual processá-lo e julgá-lo. Afinal, o 
autor da infração penal não possui foro privilegiado (que determinaria a competência 
com base em prisma diverso) e atentou contra particular, em via pública, não havendo a 
hipótese do art. 109, IV: “infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas” (grifamos). A 
vítima foi uma pessoa comum e não um funcionário público federal, nem tampouco o 
crime se deu em ambiente controlado pela União, como ocorreria se o abuso fosse come-
tido em zona alfandegária de um aeroporto. É lógico que, em todo crime, sem exceção, 
o Estado é atingido, pois detém o poder punitivo (sujeito passivo mediato), mas isso 
não quer dizer que foi a União a lesada, porque um policial federal efetuou uma prisão 
indevida. O Estado não é sinônimo de União (fosse assim, todo delito seria julgado pela 
Justiça Federal). Há, no entanto, posição em contrário. Ensinam Gilberto Passos de Freitas 
e Vladimir Passos de Freitas que “casos há em que o agente ativo é servidor federal da 
administração direta ou indireta. Daí surge a questão sobre o juízo competente. Cremos 
que, em casos tais, competente será o juiz federal. Justifica-se tal conclusão, pois o delito 
atinge o Estado, como sujeito passivo mediato e, o cidadão, como sujeito passivo ime-
diato. Vale dizer, interessa ao Estado a prática do ato delituoso, uma vez que ele atinge 
os seus serviços. E estes sendo afetados, incidirá a regra do inciso IV do art. 109 da Lei 
Maior, atraindo a competência para a Justiça Federal”. Permitimo-nos discordar. Se um 
juiz federal abusar do poder, logicamente, seu caso será apreciado pelo Tribunal Regional 
Federal, mas por força da competência por prerrogativa de foro, igualmente constitu-
cional. O mesmo ocorreria se o magistrado federal matasse alguém. Imagine-se, agora, 
que o agente da polícia federal furte algum bem dentro de uma loja. Será julgado pela 
Justiça Estadual, embora tenhamos o Estado como sujeito mediato do delito do mesmo 
modo, mas a vítima é uma pessoa jurídica de direito privado. Por isso, se o mesmo agente 
impedir alguém de ter acesso a culto religioso, por exemplo, qual interesse teria a União 
nesse caso? Em nosso entendimento, nenhum. Porém, se o agente federal, na carceragem 
da Polícia Federal, oprimir um preso, pensamos que o abuso envolve interesse da União, 
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visto ter sido a infração penal cometida nas suas dependências, contra pessoa sob sua 
guarda e proteção diretas.

6. Justiça Militar: não tinha competência para julgar crimes de abuso de auto-
ridade, cometidos por militar, levando-se em conta a Lei 4.898/65. Antes da reforma 
introduzida pela Lei 13.491/2017, era pacífico o entendimento de que o policial militar, 
se cometesse abuso de autoridade, mormente contra civil, responderia na Justiça Comum 
(não havia ressalva quanto à legislação especial no CPM). A partir da edição da referida 
Lei 13.491/2017, abriu-se a competência da Justiça Militar. Eis a redação do art. 9º do 
Código Penal Militar: “Art. 9.º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...)  
II: “os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados 
(grifamos): (...) c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar 
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil” (grifos nossos). Diante disso, considera-
-se crime militar em tempo de paz as figuras típicas previstas no COM e também em 
legislação penal, reputando-se, nesse ponto, a especial, que não se inclui no Código Penal 
comum. Portanto, o abuso de autoridade, praticado por militar em serviço, passa a ser 
da competência da Justiça Militar. Na jurisprudência atual: TJSC: “Apelação criminal – 
Imputação de prática de abuso de autoridade por policiais militares em concurso com 
lesão corporal – Decisão que reconhece a absorção do abuso de autoridade pela lesão 
corporal prevista no Código Penal Militar (art. 209), declinando a competência à Justiça 
Militar – Recurso do Ministério Público visando o processamento do crime de abuso de 
autoridade na Justiça Comum – Superveniente alteração legislativa quanto à competência 
fixada no Código Penal Militar (Lei n.º 13.491/2017, de 13/10/2017) – Eventual crime de 
abuso de autoridade é enquadrado como crime militar quando praticado por policial” (Ap 
0016233-20.2014.8.24.0008, 2.ª Turma Recursal Criminal, rel. Jeferson Isidoro Mafra, j. 
28.08.2018). A Súmula 172 do STJ (“Compete à Justiça Comum processar e julgar militar 
por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço”) não mais deve ser 
aplicada. 

7. Formalidades da representação: exige-se uma petição bem detalhada, com 
o objetivo de facilitar a análise do fato, detectar exatamente o que ocorreu, conhecer a 
autoridade que sofre a imputação e a maneira pela qual pretende o representante provar 
o alegado. Segue o modelo previsto no art. 5.º, § 1.º, do Código de Processo Penal, que 
cuida do requerimento de instauração de inquérito policial. É preciso destacar, entretanto, 
que, por mais minuciosa que possa ser a petição, a mera descrição dos fatos, contendo a 
individualização do acusado e o rol de testemunhas é insuficiente para o início da ação 
penal. Esta não prescinde de prova pré-constituída, de modo a constituir justa causa para 
o recebimento da denúncia. Logo, apresentada a petição de representação, como regra, o 
Ministério Público deverá, visualizando justo motivo, requisitar a instauração de inquérito 
policial para a formação da prova necessária à sustentação de futura denúncia. Excepcio-
nalmente – e o art. 2.º, parágrafo único, desta Lei nada fala sobre isso – poderá o autor 
da representação oferecer farta documentação, juntamente com a descrição do ocorrido, 
prescindindo-se, então, até mesmo da inquirição de testemunhas. Nessa situação, pode 
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o representante do Ministério Público oferecer diretamente denúncia. Ex.: imaginemos 
que um processo administrativo termine e sejam constatados falta funcional e abuso de 
autoridade cometidos pelo funcionário. Sofrendo a sanção na órbita administrativa, pode 
o ofendido, com cópias do processo administrativo, representar ao Ministério Público. 
Assim acontecendo, é possível que todas as provas pré-constituídas já estejam prontas 
para amparar o oferecimento da denúncia. No mais, se a representação apresentar qual-
quer falha, nada impede que a autoridade que a recebeu providencie, por outros meios, 
a apuração do fato. Em suma, a representação não é condição de procedibilidade para a 
ação penal por crime de abuso de autoridade.

8. Ação penal: nos casos de abuso de autoridade, a ação é pública incondicionada. 
Aliás, o art. 1.º da Lei 5.249/67 deixa bem claro que a falta de representação do ofendido 
não impede a iniciativa ou o curso da ação penal.

Art. 3.º Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:9-14

a) à liberdade de locomoção;15-17-A

b) à inviolabilidade do domicílio;18-24-A

c) ao sigilo da correspondência;25-26

d) à liberdade de consciência e de crença;27-28

e) ao livre exercício do culto religioso;29-30

f ) à liberdade de associação;31-34

g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto;35-36

h) ao direito de reunião;37-41

i) à incolumidade física do indivíduo;42-44

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.45-46-A

9. Taxatividade: cremos que os tipos penais desta Lei são ofensivos ao princípio da 
taxatividade, pois não descrevem, convenientemente, as condutas típicas. O que seria um 
atentado (tentativa de ofensa) à liberdade de locomoção? Até que ponto uma autoridade 
policial poderia deter um cidadão para exigir-lhe, por exemplo, que apresente documen-
tos pessoais? Onde iniciaria o atentado à liberdade de ir e vir? Em suma, em razão dessa 
situação, parece-nos que todas as figuras do art. 3.º merecem interpretação restritiva para 
contrabalançar a ausência de detalhada descrição do tipo incriminador.

9-A. Revogação do art. 322 do Código Penal pela Lei de Abuso de Autoridade: 
cremos estar revogado o tipo penal previsto no art. 322 do CP em face da vigência da 
Lei 4.898/65, que disciplinou, integralmente, os crimes de abuso de autoridade. Assim, 
a violência praticada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la deve encaixar-se 
em uma das figuras previstas na referida lei, não havendo mais necessidade de se utilizar 
o art. 322. Há voz em contrário, sustentando a manutenção do delito de violência arbi-
trária. Conferir: TJMG: “Na esteira do entendimento doutrinário majoritário, o delito 
tipificado no art. 322 do Código Penal foi tacitamente revogado pelo art. 3.º, i, da Lei 
n.º 4.898/1965, que regulou expressamente a matéria e englobou a conduta da violên-
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cia arbitrária” (RSE 1.0707.16.006070-3/001/MG, 1.ª Câmara Criminal, rel. Wanderley 
Paiva, j. 08.08.2017, v.u.); “No rumo do entendimento doutrinário majoritário, o delito 
tipificado no art. 322 do Código Penal foi tacitamente revogado pelo art. 3.º, ‘i’, da Lei 
n.º 4.898/1965 que regulou expressamente a matéria e englobou a conduta da violência 
arbitrária” (Ap. 10707120240593001, 6.ª Câmara Crim., rel. Jaubert Carneiro Jaques, j. 
19.06.2016, v.u.); “Inevitável o decreto de prescrição da pretensão punitiva em relação 
ao crime de lesão corporal se, entre dois marcos interruptivos, há um lapso superior ao 
limite prescricional previsto para o caso, em face da pena abstratamente cominada para 
o delito. A Lei n.º 4.898/65, por se tratar de norma posterior que disciplina integralmen-
te a punição de crimes de abuso de poder, revogou tacitamente o artigo 322 do Código 
Penal. Precedentes” (AC 1.0024.10.177660-7/001 – MG, 2.ª Câmara Criminal, rel. Renato 
Martins Jacob, 16.05.2016). 

10. Crimes de atentado: os delitos previstos no art. 3.º desta Lei não comportam 
tentativa, pois já são formados pela forma tentada, vale dizer, atentar (tentar, importu-
nar, pôr em prática) de algum modo contra a liberdade de locomoção já pode ser delito 
consumado.

11. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade (ver art. 5.º desta Lei). 
O sujeito passivo é o Estado e também qualquer pessoa atingida pelo abuso (inclusive a 
pessoa jurídica, como no atentado à liberdade de associação).

12. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que o agente detém em nome do Estado. 
Ilustrando, pode ocorrer de alguém permanecer várias horas em uma delegacia (ou no 
fórum), aguardando para ser ouvido como testemunha, com a liberdade de locomoção 
prejudicada, sob ordem da autoridade policial (ou judicial), mas sem que esta tenha a 
específica vontade de usar mal ou inconvenientemente a autoridade estatal. Não existe a 
forma culposa.

13. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa lesada pelo abuso 
cometido. O objeto jurídico principal, em nosso entendimento, é a dignidade da função 
pública e a lisura do exercício da autoridade pelo Estado. Lembremos que, no Estado 
Democrático de Direito, a força estatal deve ser utilizada para a garantia da ordem e da 
segurança de todos, embora com imparcialidade, respeitadas as regras legais e sempre 
voltada ao bem-estar comum e não a interesses particulares, mormente de quem detém 
o poder. Não fosse assim, desnecessária seria a Lei de Abuso de Autoridade, pois os ti-
pos penais nela previstos encontram-se igualmente situados em outros diplomas legais. 
Atentar contra a liberdade de locomoção pode constituir sequestro ou cárcere privado. 
Atentar contra a incolumidade física pode significar uma lesão corporal. Entretanto, 
estando em jogo o exercício de força da autoridade, representando o Estado, viabiliza-se 
o crime específico, que é o abuso, nos moldes estipulados na Lei 4.898/65. Secundaria-
mente, o objeto jurídico é variável, conforme o bem especificamente tutelado, podendo 
ser a liberdade de locomoção, a inviolabilidade de domicílio, o sigilo da correspondência, 
a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício de culto religioso, a liberdade de 
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associação, o direito ao sufrágio, o direito à reunião, a incolumidade física e o direito ao 
exercício profissional. Paralelamente, insere-se, também, a administração da justiça. Na 
jurisprudência: TJRJ: “1. O abuso de autoridade tem como objeto de proteção a dignidade 
e a correção no exercício da função pública, ao passo que no delito de injúria real o bem 
juridicamente protegido é a honra subjetiva. 2. Em se tratando de bens jurídicos distintos 
é possível que uma mesma conduta, ou mesmo várias condutas dentro do mesmo contexto 
fático, configure os dois tipos penais, não havendo óbice para o concurso de crimes. 3. 
Quando o agente público no exercício de suas funções atua em desconformidade com 
os padrões de conduta exigidos e pratica qualquer das condutas tipificadas nos arts. 3.º 
e 4.º da Lei 4.898/65 incorre nas sanções civis, administrativas e penais da Lei do Abuso 
de Autoridade. 4. Se com a mesma conduta o agente público também atinge outros bens 
jurídicos, tutelados pelo Código Penal ou outra legislação extravagante responde também 
pelo delito respectivo, que não fica absorvido de forma automática pelo abuso de auto-
ridade perpetrado” (HC 00489927020128190000/RJ, 6.ª Câmara Criminal, Rel. Paulo de 
Oliveira Lanzellotti Baldez, DJ 02.10.2012).

14. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito qualifi-
cado); formal (não depende da ocorrência de efetivo prejuízo naturalístico para a vítima, 
porém este pode concretizar-se), como nos casos de liberdade de locomoção, violação de 
domicílio ou de sigilo de correspondência, de liberdade de crença, consciência e culto, de 
associação, de exercício do voto, do direito de reunião ou exercício profissional, porém 
material (depende de resultado naturalístico) no tocante à incolumidade física; de forma 
livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos in-
dicam ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido). Pode tomar a 
forma permanente em determinados casos, como na situação de privação prolongada da 
liberdade; unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido 
em um único ato) ou plurissubsistente (cometido por mais de um ato), dependendo do 
meio eleito pelo agente para a execução; não admite tentativa, pois esta é equiparada ao 
delito consumado.

15. Fundamento constitucional: estabelece o art. 5.º, XV, que “é livre a locomoção 
no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.

16. Configuração do atentado à liberdade de ir, vir e ficar: é preciso que a 
autoridade restrinja, sem respaldo legal, com intenção de abusar do poder, a liberdade 
do indivíduo. Lembremos que, por se tratar de delito de atentado, não é necessário 
consumar-se a privação da liberdade (aliás, o que poderia incidir na figura típica descrita 
no art. 4.º, a, desta Lei), bastando a turbação do direito de se locomover, bem como o 
de permanecer em algum lugar público. Na jurisprudência: TJRS: “1. Delito de abuso de 
autoridade configurado, pela prova produzida, que indica procedimento de autoridade 
policial abusivo, ao restringir a liberdade deambulatória de adolescente, desassistido da 
devida representação legal, ao ser obrigado a participar de diligência investigativa, sendo 
retirado de estabelecimento de ensino, durante o horário letivo, sem qualquer ordem 
judicial, ou situação de flagrância delitiva, sem a devida comunicação e assistência dos 
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responsáveis. 2. Comprovada a ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, impo-
sitiva a reforma da decisão proferida na origem para que seja o acusado condenado pelo 
delito de abuso de autoridade, tipificado no artigo 3.º, a, Lei n.º 4.898/65. 3. Decorrido 
prazo superior a dois anos, a contar da data do recebimento da denúncia até a deste jul-
gamento, ante a pena de multa aplicada, prescrita está a pretensão punitiva do Estado. 4. 
Em consequência, extingue-se a punibilidade do recorrido, pela prescrição, com base nos 
artigos 107, IV, e 114, I, ambos do Código Penal. Apelação provida. Declarada extinta a 
punibilidade do réu” (Recurso Crime 71006266340/RS, Turma Recursal Criminal, rel. 
Edson Jorge Cechet, j. 07.11.2016, v.u.).

17. Detenção para averiguação: a retenção de alguém em algum lugar, a pre-
texto de verificar sua identidade e saber se é pessoa procurada pela Justiça ou autor de 
algum delito, que esteja em fuga, por exemplo, pode ser crime de abuso de autoridade 
ou configurar o mero exercício do poder de polícia legítimo do Estado. Por isso, é fator 
fundamental a análise do elemento subjetivo específico (vontade de abusar do poder). 
É natural que a polícia possa deter pessoas embriagadas, em atitudes escandalosas, bem 
como pessoas com distúrbios mentais ou mesmo vândalos que buscam destruir coisas 
públicas ou privadas, entre outras. Porém, se o fizer com o intuito de fazer cessar a situação 
anômala, pelo tempo necessário ao retorno à tranquilidade, estamos diante do correto 
exercício do poder estatal. Exemplo: a retirada, pelo agente policial, de um bêbado de 
um restaurante, à força, por estar perturbando outros clientes, encaminhando-o à sua 
casa ou outro local, até que se acalme, não configura atentado à liberdade de locomoção. 
É lógico que pode haver autuação em flagrante por algum delito que tenha cometido, 
inclusive pela contravenção de embriaguez (art. 62, Decreto-lei 3.688/41), embora, em 
muitos casos, seja suficiente afastar o indivíduo de determinado lugar para acabar com a 
perturbação à ordem pública. Tal conduta é salutar, privilegia o direito penal de interven-
ção mínima e não pode ser considerado abuso de autoridade. Por outro lado, buscando 
um criminoso, procurado pela Justiça, pode o agente policial, desconfiando de alguém, 
exigir-lhe os documentos pessoais, com o fim de atestar se se trata da pessoa visada. Para 
tanto, algum tempo o indivíduo haverá de ficar detido, no lugar onde foi abordado, para 
a confirmação de sua identidade. Havendo bom senso – e ausência de vontade de abusar 
do poder – cuida-se de ato de polícia do Estado. No mais, se for obrigado a permanecer 
por horas a fio em determinado local, apesar de ter-se identificado, a situação de abuso 
pode emergir. A consideração, pois, deste tipo penal depende do caso concreto. Conferir: 
TJRS: “1- Conjunto probatório conclusivo no sentido de que o policial militar, fazendo-se 
valer da força de seu cargo, agrediu desnecessariamente a vítima, quando da abordagem 
policial, o que configura o delito de abuso de autoridade e autoriza a manutenção da 
condenação. 2- Pena privativa de liberdade reduzida porque verificada a ocorrência de 
bis in idem pela exasperação da pena pelos maus antecedentes e pela reincidência, em 
virtude de uma mesma” (RC 71003860681/RS, Turma Recursal Criminal, Rel. Cristina 
Pereira Gonzales, DJ 20.08.2012).

17-A. Condução coercitiva fora das hipóteses legais: configura o crime de 
abuso de autoridade. Realizar a condução coercitiva, diretamente, sem que a testemunha 
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tenha sido previamente intimada para uma audiência – não tendo comparecido – é uma 
evidente ilegalidade. Jamais se pode criar ou inventar no contexto das ciências criminais, 
onde impera o princípio da legalidade. Se era cabível prisão temporária, esta deveria ter 
sido decretada. Se era viável a preventiva, seria esta a ser proferida. No entanto, inexiste 
argumento mais absurdo do que sustentar o seguinte: se o juiz poderia decretar a tem-
porária, obrigar o sujeito “apenas” à condução coercitiva é proporcional e adequado. A 
ficção estabelecida é muito simplória, pois as testemunhas de um processo-crime não 
são suspeitas do cometimento do delito e não é cabível prisão temporária. Por outro lado, 
quem for suspeito não pode ser conduzido coercitivamente, sob o pretexto de ser teste-
munha, para, no fim, produzir prova contra si mesmo – o que é renegado pelo princípio 
da presunção de inocência. Enfim, não existe condução coercitiva de testemunha, sem 
que esta deixe de comparecer a um ato processual para o qual foi devidamente intimada. 
Se houver, é abuso de autoridade. Não há condução coercitiva de suspeitos, para prestar 
declarações, pois existe o direito ao silêncio e a ausência de obrigação de produzir prova 
contra si mesmo. Se for feita, constitui abuso de autoridade. Há duas hipóteses para a 
referida condução coercitiva na legislação. Dispõe o art. 455 da Lei 13.105/2015 (novo 
CPC): “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 
do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. 
§ 1.º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo 
ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 
audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. (…) 
§ 4.º A intimação será feita pela via judicial quando: I – for frustrada a intimação prevista 
no § 1.º deste artigo; II – sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 
juiz; III – figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o 
juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV – a 
testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V 
– a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454. § 5.º A testemunha que, intimada 
na forma do § 1.º ou do § 4.º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida 
e responderá pelas despesas do adiamento” (grifo nosso). Consta do art. 218 do CPP: “se, 
regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz 
poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida 
por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”. No caso de perito, 
o art. 278 menciona: “no caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a au-
toridade poderá determinar a sua condução”.

18. Fundamento constitucional: o art. 5.º, XI, preceitua que “a casa é asilo in-
violável 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”.

19. Configuração do atentado à inviolabilidade do domicílio: é fundamental 
respeitar a casa como asilo de cada ser humano, motivo pelo qual as autoridades devem 
respeitar, fielmente, o disposto no texto constitucional, bem como no art. 150 do Código 
Penal. O ingresso em domicílio somente deve ocorrer, evitando-se a configuração do 
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delito de abuso de autoridade, quando o funcionário público (oficial de justiça ou agente 
policial, por exemplo) possuírem, para exibição ao morador, o mandado de busca, expe-
dido por autoridade judiciária. Na falta de mandado, nos termos da norma constitucional 
mencionada na nota anterior, somente poderá acontecer a legítima invasão se houver a 
intenção de prestar socorro ou evitar desastre. No mais, se ocorrer flagrante delito. Este, 
no entanto, deve ser o flagrante próprio (art. 302, I e II, CPP), não nos parecendo correto 
ampliar a possibilidade de invasão para as hipóteses de flagrante impróprio ou presumido 
(art. 302, III e IV, CPP). Sobre o tema, consultar a nota 24 ao art. 283 do nosso Código 
de Processo Penal comentado. Por outro lado, se houver a constatação de ocorrência de 
crime permanente (delito cuja consumação se prolonga no tempo), é viável a invasão, 
ainda que desprovido de mandado judicial (ex.: para prender traficante que tem em de-
pósito quantias consideráveis de substância entorpecente). No entanto, pensamos que, 
para ser legitimada a invasão, sem mandado do juiz, é preciso certeza de que há delito 
permanente. Em caso de dúvida, o meio mais seguro para o agente da polícia é contar 
com a autorização judicial. Sobre a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado 
e posterior constatação de crime permanente, consultar a nota 32 ao art. 241 do nosso 
Código de Processo Penal comentado. Na jurisprudência: TJRS: “Conjunto probatório 
conclusivo no sentido de que os policiais militares atentaram contra a inviolabilidade do 
domicílio das vítimas, uma vez que não estavam munidos de qualquer autorização judicial 
para ingressar no imóvel, o que configura o delito de abuso de autoridade e autoriza a 
manutenção da condenação” (Recurso Crime 71004247466, Turma Recursal Criminal, 
Rel. Cristina Pereira Gonzales, j. 13.05.2013).

20. Conceito de domicílio: estabelece o Código Penal que a expressão casa (ou seja, 
domicílio) abrange “qualquer compartimento habitado”, “aposento ocupado de habitação 
coletiva” e “compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou ati-
vidade” (art. 150, § 4.º). Portanto, está protegida desde a construção de alvenaria, em via 
pública tradicional, até o barraco de madeira de uma favela, não se podendo discriminar 
domicílios nesse contexto. Por outro lado, não se compreende na expressão casa (ou do-
micílio) a “hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva” (hoje, projetamos 
os termos para envolver hotel, flat ou motel), lembrando tratar-se das áreas comuns ou 
aposentos desocupados, a “taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero” (hoje, bares, 
restaurantes, casas de jogos permitidos, cinemas, teatros etc.), conforme disposto pelo 
art. 150, § 5.º, CP. Casas de prostituição ou locais a isso destinados não estão protegidos 
pela inviolabilidade de domicílio, pois se assemelham a lugares públicos, como tavernas, 
hospedarias e outras casas do gênero. Além disso, há, ainda, o crime previsto no art. 229 
do Código Penal (mantença de estabelecimento em que ocorra exploração sexual, como 
é o caso da prostituição), de modo que cabe a intervenção dos agentes policiais, ao menos 
para fiscalizar o ambiente e colher dados para instruir eventual inquérito sobre a situação.

21. Confronto com o delito de invasão de domicílio: se a autoridade invadir 
domicílio, sem as formalidades legais, pensamos configurar o delito previsto no art. 3.º, 
b, desta Lei, e não o disposto no art. 150 do Código Penal, em face do princípio da espe-
cialidade. Assim ocorre, justamente porque o objeto jurídico principal é a dignidade da 
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função pública estatal. A autoridade que invade o domicílio comete a figura típica especial; 
qualquer do povo que faça o mesmo incide no tipo penal do referido art. 150 do CP.

22. Buscas domiciliares: ainda que providos de mandado judicial as autoridades 
policiais devem respeitar o disposto no art. 245 do CPP, isto é, somente podem ingressar 
no domicílio alheio, durante o dia, contra a vontade do morador. Em período noturno, 
se não houver consentimento do dono da casa, deve-se aguardar o amanhecer para que 
a invasão se concretize.

23. Período diurno: em nosso entendimento, deve acompanhar a natureza, vale 
dizer, a incidência da luz solar. Pouco importa a hora (se horário de verão ou horário 
normal) para checar se é dia ou noite. Sobre o tema, ver a nota 41 ao art. 245 do nosso 
Código de Processo Penal comentado. Optando pela eleição de um período horário, esta-
belecido entre seis da manhã e dezoito horas, conferir a lição de Gilberto Passos de Freitas 
e Vladimir Passos de Freitas (Abuso de autoridade, p. 30).

24. Confronto com o art. 150, § 2.º, do Código Penal: este artigo cuida a invasão de 
domicílio cometida por funcionário público. Entretanto, pelo princípio da especialidade, 
não mais tem aplicação, devendo prevalecer o crime previsto no art. 3.º, b, desta Lei.

24-A. Reparação dos danos, inclusive moral: é devida pelo Estado, caso os 
seus agentes cometam o crime de abuso de autoridade. Conferir: TJDFT: “1. O Estado 
é responsável pelos danos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos seus agentes (art. 
37, § 6.º, da CF), configurado o caso ocorrência de abuso de autoridade. Isso porque os 
milicianos adentraram em residência particular sem consentimento do morador e na 
ausência de mandado de busca e apreensão, tendo, ainda, abordado e algemado o autor 
com outros dois adolescentes (Lei n.º 4.898/65, art. 3.º, ‘b’). 2. Deriva do ato arbitrário 
praticado a caracterização do dano moral, consubstanciado no abalo aos atributos próprios 
da personalidade da vítima, tais como autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. 
3. O quantum fixado na origem, a título de dano moral, mostra-se adequado à espécie 
ao contemplar a recomposição devida com compensação pecuniária compatível com a 
gravidade do ilícito e seus consectários. Ademais, o Juízo a quo, devido à proximidade 
dos fatos narrados no caderno processual, está mais aparelhado para bem decidir o valor 
mais razoável de fixação indenizatória, ante a inocorrência nos autos de qualquer mani-
festação de valor excessivo ou arbitrário. 4. Apelações conhecidas e desprovidas” (APC 
20110112043153 – DFT, 5.ª Turma Cível, rel. Silva Lemos, 16.12.2015, v.u.). 

25. Fundamento constitucional: o art. 5.º, XII, da Constituição, estabelece que “é 
inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das co-
municações 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”.

26. Atentado ao sigilo da correspondência: fosse o particular a violar – ou tentar 
fazê-lo – a correspondência alheia, deveria ser encaixada a sua conduta nos arts. 151 e 
152 do Código Penal, conforme o caso. Porém, quando se trata de autoridade, incide a 
lei especial, respondendo pelo delito previsto no art. 3.º, c, da Lei 4.898/65. A polêmica 

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V1_12ed_1218448.indb   11 15/03/2019   11:26:26



Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1 • NucciArt. 3.º

12

na análise deste tipo penal diz respeito à interpretação que se deve dar ao art. 5.º, XII, 
da Constituição Federal. Há quem sustente ser a correspondência inviolável de maneira 
absoluta, pois o referido inciso XII somente abriu a possibilidade de violação da comu-
nicação telefônica, por ordem judicial e para fins de investigação ou processo criminal. 
Assim não pensamos e expusemos nosso ponto de vista, detalhadamente, na nota 21 ao 
art. 240 do nosso Código de Processo Penal comentado. Em síntese, parece-nos que as 
garantias individuais, constantes do art. 5.º, da CF, não são absolutas, merecendo interpre-
tação lógico-sistemática. Não se previu no art. 5.º, XII, uma imunidade sem precedentes 
para toda e qualquer correspondência. Se assim fosse, as cartas recebidas e enviadas por 
presos jamais poderiam ser abertas por agentes do presídio, o que, na prática, ocorre e 
já foi considerado procedimento válido por vários tribunais, inclusive pelo STF. Logo, 
parece-nos perfeitamente válida a violação da correspondência de pessoa presa – por 
questões de segurança do estabelecimento prisional – bem como, se autorizado pelo juiz, 
do acusado, quando as cartas forem apreendidas regularmente (art. 240, § 1.º, f, CPP). 
Assim também é a posição de Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas 
(Abuso de autoridade, p. 36).

27. Fundamentos constitucionais: estipula o art. 5.º, VIII, da Constituição Federal, 
que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filo-
sófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. No inciso IV, menciona que “é 
livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato”. No inciso VI, prevê-se 
que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias”.

28. Atentado à liberdade de consciência e de crença: consciência é a posição 
pessoal que cada ser humano adota em relação ao mundo, às pessoas e aos fatos que o 
envolvem, desenvolvendo julgamentos morais e interiores acerca de atos. Em outras pa-
lavras, é modo particular de pensar e captar o mundo exterior. Essa liberdade é ilimitada. 
O Estado não tem o direito de imiscuir-se na consciência individual, salvo quando houver 
manifestação expressa do pensamento, em caráter abusivo, fomentando problemas e inci-
tando à prática de crimes ou outros ilícitos (ex.: manifestações explícitas de racismo não 
são protegidas à custa da liberdade de consciência, pois incentivam ódio, separatismo, 
segregação e inúmeros outros dilemas que o Estado não pode tolerar). No mais, qualquer 
ato de autoridade voltado a bloquear a livre convicção filosófica ou política de alguém 
configura abuso de autoridade. Crença significa convicção íntima ligada à fé religiosa, 
vale dizer, cada um pode acreditar em qualquer tipo de força sobrenatural, divindade, 
Deus (ou deuses), ou não acreditar em nada disso. A partir da crença em algo, nasce a 
liberdade de culto (cerimônia ou forma de adoração ou expressão da crença, como ocorre 
na missa católica, por exemplo). Há tipo penal prevendo punição a quem atenta contra o 
sentimento religioso (art. 208, CP), mas não existe crime específico contra a liberdade de 
consciência na lei comum. A autoridade, entretanto, deve abster-se de coibir manifestações 
pacíficas de pensamento (espelhos da consciência humana) e exercícios de crença (por 
palavras ou por participações em cultos), sob pena de figurar o delito previsto no art. 3.º, 
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d, desta Lei. É evidente, no entanto, que abusos do indivíduo (ou de um grupo qualquer) 
devem ser evitados pelo Estado (não há direito absoluto). Exemplo disso seria um culto 
que pregasse o “sacrifício de seres humanos” ou mesmo o morticínio de animais, pois 
atentatório à dignidade da pessoa humana, no primeiro caso, ou à ordem pública e aos 
bons costumes (no segundo).

29. Fundamento constitucional: como já mencionado nas notas ao inciso anterior, 
o art. 5.º, VI, da CF, estabelecer ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a prote-
ção aos locais de culto e a suas liturgias” (grifamos). O culto é consequência da crença. A 
cerimônia ou liturgia (culto público instituído por uma igreja) constitui a materialização 
do culto.

30. Atentado à liberdade de culto religioso: ver a nota 28 ao inciso anterior.

31. Fundamento constitucional: sobre o direito de associação, dispõe o art. 5.º o 
seguinte: “XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar”; “XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas in-
dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”; 
“XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado”; 
“XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

32. Atentado à liberdade de associação: é assegurada a possibilidade de se criar 
uma associação, desde que as finalidades sejam lícitas, além do que o Estado não deve 
interferir no funcionamento da associação regularmente iniciada e a sua eventual disso-
lução dar-se-á por força de decisão judicial, naturalmente respeitado o devido processo 
legal. Por fim, é preciso ressaltar que ninguém é obrigado a pertencer a uma associação, 
nem tampouco é compelido a se manter como associado. Logo, qualquer ato de violência 
(física ou moral) da autoridade lesando os direitos supramencionados permite a con-
cretização do delito previsto no art. 3.º, f, da Lei 4.898/65. Exemplos: a) se um policial 
ameaçar de prisão qualquer pessoa que pretenda formar uma associação, não havendo 
razão legal a tanto e pretendendo, apenas, fazer valer a sua autoridade; b) se um fiscal da 
Municipalidade ou do Estado determinar a lacração de um estabelecimento pertencente 
a associação lícita, sem existir irregularidade no seu funcionamento, motivado, somente, 
por interesse pessoal.

33. Conceito de associação: associar-se significa o ajuntamento duradouro de duas 
ou mais pessoas, que pretendem buscar um objetivo comum. Exemplo: associação para 
a preservação de uma área ambiental, um bairro ou uma praça de particular interesse 
para vários indivíduos. Nas palavras de Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de 
Freitas, “associação é a reunião de várias pessoas que colocaram em comum sua ativida-
de, ou realizaram um capital com um fim diferente daquele de apurar lucros” (Abuso de 
autoridade, p. 42).

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V1_12ed_1218448.indb   13 15/03/2019   11:26:26



Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1 • NucciArt. 3.º

14

34. Associação ilícita: como já mencionado, a Constituição (art. 5.º, XVII) é clara 
ao vedar a associação para fins ilícitos e também com finalidade paramilitar (voltada ao 
treinamento de pessoas ao manejo de armas, com hierarquia típica dos militares). Deste 
último caso, naturalmente, excluem-se as associações regulares com objetivo desportivo. 
Por outro lado, não se pode olvidar que a associação formada para a prática de crimes 
constitui figura típica incriminadora (associação criminosa), prevista no art. 288 do 
Código Penal.

35. Fundamento constitucional: estabelece o art. 14 da Constituição Federal que 
“a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo; 
III – iniciativa popular”.

36. Atentado ao exercício do voto: o direito ao sufrágio é uma das maiores 
garantias de participação do povo na formação do corpo de leis (por intermédio da 
eleição dos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câma-
ras Municipais) e na administração do Estado (elegendo-se o Presidente da República, 
o Governador do Estado e o Prefeito Municipal), consequentemente, na mantença do 
Estado Democrático de Direito. A autoridade que buscar impedir, conturbar, prejudicar, 
compelir, enfim, inibir, de qualquer modo, o exercício livre do direito ao voto responde 
por abuso, conforme previsão feita no art. 3.º, g, da Lei 4.898/65. Há várias maneiras 
de afetar os direitos e garantias ao sufrágio, motivo pelo qual se torna indispensável o 
conhecimento da legislação eleitoral, que dispõe sobre o desenvolvimento regular das 
eleições, em especial o Código Eleitoral (Lei 4.737/65). Existem vários crimes eleitorais 
(arts. 289 a 354, Lei 4.737/65), porém, dentre eles, não há previsão tão ampla quanto o 
abuso de autoridade, tal como disposto na Lei 4.898/65. É certo que o conflito aparente 
de normas é possível entre o crime eleitoral e o delito de atentado aos direitos e garantias 
legais assegurados ao exercício do voto. Exemplo: se qualquer pessoa, inclusive autori-
dade, retém o título eleitoral de eleitor, contra a sua vontade, pratica o delito previsto no 
art. 295 da Lei 4.737/65. No entanto, se a autoridade ameaça prender parente de eleitor, 
ainda que haja motivo legal para tanto, com o fim de forçá-lo a votar em determinado 
candidato comete o crime de abuso de autoridade. Outra ilustração: deter o eleitor em 
certa localidade, de modo a não atingir sua seção eleitoral, pode configurar o crime 
previsto no art. 298 da Lei 4.737/65. Porém, transferir um funcionário subalterno para 
local distante de sua residência, com o objetivo de pressioná-lo a aderir a certo partido 
político representa abuso de autoridade. Ensinam Gilberto Passos de Freitas e Vladimir 
Passos de Freitas que “embora o Código Eleitoral traga dispositivos descrevendo figuras 
penais, é bem de ver que o mesmo não dispõe de nenhum tipo como a agora analisada, 
que diga respeito a qualquer atentado praticado por autoridade pública, ao exercício do 
voto” (Abuso de autoridade, p. 46). Na realidade, concordamos que o disposto no art. 
3.º, g, da Lei 4.898/65 é mais abrangente que os crimes descritos no Código Eleitoral, 
mas não é certo sustentar que as figuras penais deste Código sejam completamente 
diversas do tipo penal de abuso de autoridade. Há tipos penais da legislação eleitoral 
que envolvem diretamente abusos cometidos por autoridades da própria Justiça Eleitoral 
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(vide, como exemplo, o art. 291 da Lei 4.737/65, que envolve o juiz eleitoral, abusando 
do seu poder) e também há outras figuras criminosas, cuidando, igualmente, de abusos 
praticados por outras autoridades (exemplo: art. 300 da Lei 4.737/65). Nessas situações, 
cabe à Justiça Eleitoral processar e julgar a autoridade em face do abuso cometido, por 
preencher tipo penal da legislação específica (Lei 4.737/65). Aliás, deve-se ressaltar que, 
por ser o delito de abuso de autoridade um crime julgado pela Justiça comum, quando 
ocorrer crime eleitoral, fixa-se a competência na Justiça Eleitoral, que é especial, em 
função da matéria. Em suma, há abusos de autoridade previstos na legislação eleitoral 
e outras formas de excesso, cometidas pelas autoridades, configurando atentados aos 
direitos e garantias ao sufrágio, encaixando-se na figura genérica do art. 3.º, g, da Lei 
4.898/65.

37. Fundamento constitucional: prevê o art. 5.º, XVI, da Constituição Federal 
que “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade compe-
tente”.

38. Conceito de reunião: é o encontro de duas ou mais pessoas em determinado 
local para o desenvolvimento de uma atividade comum. Difere da associação pelo seu 
caráter temporário, vale dizer, a reunião é provisória e a associação, duradoura. Na mesma 
ótica: Passos de Freitas, ob. cit., p. 42.

39. Atentado ao direito de reunião: o voluntário comparecimento de pessoas 
a um lugar para a realização de um ato (ex.: fazer um protesto contra uma empresa 
que pretenda instalar uma fábrica em região utilizada por vizinhos para atividades de 
lazer) ou para a manifestação de um pleito (ex.: trabalhadores de determinada categoria 
pretendem obter um aumento salarial) é lícito e constitucionalmente assegurado. Entre-
tanto, essa reunião não pode transformar-se em cenário para a prática de atos violentos, 
nem tampouco admite a presença de pessoas armadas (exceto autoridades policiais, que 
estejam em atividade de fiscalização). Outra disposição, corretamente prevista no texto 
constitucional, é a desnecessidade de prévia autorização estatal para o desenvolvimento 
de reunião em local público – o que seria, diante da própria burocracia dos órgãos muni-
cipais, estaduais e federais – motivo de frustração do evento. Mas, por cautela, devem os 
organizadores da reunião comunicar, previamente, a autoridade competente (ex.: órgãos 
policiais e de trânsito) para que a segurança pública seja mantida. Por outro lado, não 
pode a reunião ser marcada para o mesmo local, dia e hora de outro evento, seja este de 
que natureza for, para evitar conflitos que, certamente, ocorreriam. Em suma, a reunião 
pacífica, em lugar público, advertida a autoridade estatal competente, sem conflitar com 
outro grupo, é perfeitamente viável. Se o evento for impedido por qualquer autoridade, 
sem justa razão, configura-se o abuso criminoso, previsto no art. 3.º, h, da Lei 4.898/65. 
Aliás, vale ressaltar que cabe habeas corpus para garantir o direito de ir, vir e ficar, neste 
último caso, justamente para preservar o direito de reunião (consultar a nota 14-B ao art. 
647 do nosso Código de Processo Penal comentado).
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40. Abuso de direito: embora o direito de reunião seja constitucionalmente as-
segurado, não se pode dele abusar, vale dizer, exceder no seu uso, prejudicando outros 
direitos de terceiros. Exemplo: a reunião não pode ocorrer no meio de uma grande ave-
nida, prejudicando o trânsito e conturbando a vida de inúmeras outras pessoas, pois isto 
concretiza o abuso de direito, logo, ato ilícito. Pode a autoridade, pois, intervir e dissolver 
a reunião ou compelir seus participantes a deslocarem-se para outro lugar. Não se trata 
de abuso de autoridade, mas de simples mantença da ordem pública.

41. Vigilância policial: é admissível e não configura atentado à liberdade de reunião. 
As autoridades policiais, caso o lugar do encontro seja público, podem estar presentes, 
fiscalizando o evento, justamente para preservar a segurança e a ordem. Lembremos que 
vigiar é bem diferente de interferir. Portanto, se a autoridade, além de fiscalizar, resolver 
intervir, pode dar-se o abuso criminoso (ex.: tomar o microfone, à força, de quem está 
proferindo um discurso, somente porque o conteúdo do que se está falando não é do 
agrado da autoridade presente). Se a reunião ocorrer em lugar privado, logicamente não 
cabe a interferência do Estado, mormente sem mandado judicial e se, no referido local, 
não se desenvolver nenhuma atividade criminosa (flagrante delito).

42. Fundamento constitucional: o art. 5.º, caput, da Constituição Federal, preceitua 
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (grifamos). Assegurar o direito 
à integridade física é consequência natural do direito à vida e à segurança.

43. Atentado à incolumidade física do indivíduo: entendida a incolumidade 
física como integridade física, pode-se visualizar este tipo penal como autêntica proteção 
à pessoa humana, que deve permanecer livre de qualquer lesão ao corpo e à saúde. Atos 
de autoridade podem ser violentos, quando voltados ao controle da ordem e da segurança 
públicas. Entretanto, busca-se cercear a violência excessiva e, principalmente, aquela que 
expressa a intenção de fazer valer, em flagrante desvio de poder, a força do cargo ou da 
função estatal. Logo, ao prender um criminoso, em flagrante delito, pode a autoridade 
policial exercer a violência necessária à execução do ato (art. 292, CPP), não se confi-
gurando nem o crime de lesão corporal (art. 129, CP) ou constrangimento ilegal (art. 
146, CP) e muito menos os previstos nesta Lei 4.898/65 (art. 3.º, i; art. 4.º, a). Porém, se 
a autoridade, ao controlar desordem na via pública, provocada por reunião realizada em 
local inadequado, agredir alguém desnecessariamente, ferindo a sua integridade física, 
configura-se o abuso de autoridade. Este delito, por ser especial em relação à figura do 
art. 129 do Código Penal, sobre este deve prevalecer. Entretanto, tal situação somente 
pode dar-se no confronto entre a forma simples de lesão corporal e o atentado à inco-
lumidade física do indivíduo. É uma relação natural de equilíbrio. Se a agressão física 
da autoridade desencadear uma lesão corporal grave (art. 129, § 1.º, CP) ou gravíssima 
(art. 129, § 2.º, CP), é evidente que estas formas devem prevalecer sobre o mero atentado 
à incolumidade física. Há, pois, concurso formal de infrações penais (ofende-se, com 
gravidade, a integridade física, bem como a dignidade da função pública estatal). Outra 
ilustração: se a autoridade atentar contra vida de alguém (art. 121, caput, c.c. art. 14, II, 
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CP), abusando das prerrogativas de seu cargo ou função, deve responder por tentativa de 
homicídio (infração mais grave), associada, em concurso formal, ao delito de abuso de 
autoridade, cujo objeto jurídico é a respeitabilidade da atividade estatal de exercício de 
poder. Sustentando a ocorrência de concurso material entre as infrações está o magistério 
de Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas (Abuso de autoridade, p. 52). 
Na jurisprudência: STJ: “2. [...] Saliente-se, por último, que a Lei 4.898/65, cuidando da 
questão referente ao abuso de autoridade, definiu, caso a caso, as sanções administrativa, 
civil e penal aplicáveis de acordo com a gravidade do abuso cometido. Desta forma, o 
abuso de autoridade passou a ser punido independentemente de responder o agente, em 
concurso material, por outros delitos que da sua ação resultar. In casu, a r. sentença se 
apoia em prova amplamente satisfatória de que o recorrente cometeu abuso de autoridade, 
de vez que atentou contra a incolumidade física da vítima, assim como praticou lesões 
corporais, por haver-lhe efetivamente ofendido a integridade corporal, e sendo ambos os 
crimes dolosos, resultando de desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso ma-
terial” (AgRg no REsp 781957-RS, 6.ª T., rel. Jane Silva, 01.07.2008, v.u.). Não nos parece 
correta essa visão, pois a lesão corporal grave cometida pelo agente contra a vítima se dá 
num único ato, ferindo dois bens jurídicos (a integridade física e a dignidade da função 
estatal). Portanto, melhor aplicação encontra o art. 70 do Código Penal. Por outro lado, 
se cuidarmos de uma lesão leve cometida pela autoridade contra a vítima, há somente 
um delito, que é o abuso de autoridade, como esclarecido linhas acima. Atentar contra a 
incolumidade física abrange qualquer forma de violência (agredir alguém com um instru-
mento contundente ou fazer a vítima ingerir substância entorpecente), desde que física. A 
violência moral (grave ameaça) não faz parte deste tipo penal. Na jurisprudência: TJSP: 
“Abuso de autoridade. Artigo 3.º, i, da Lei n.º 4.898/65. Policial militar que, no curso de 
abordagem, desfere um forte soco na cabeça do franzino ofendido, que já se encontrava 
no solo, em decúbito ventral e imobilizado. Responsabilidade penal caracterizada. Pena 
autônoma de multa, fixada no piso, que já beneficiou o acusado em demasia. Apelo im-
provido, rejeitada a preliminar, com determinação” (Ap. 0002227-79.2014.8.26.0322/SP, 
5.ª Câmara de Direito Criminal, rel. Pinheiro Franco, 06.10.2016, v.u.). TJRS: “Comete o 
crime previsto no art. 316 do CP o policial civil que exige dinheiro de uma pessoa para 
evitar o prosseguimento de uma investigação policial, na qual esta aparecia como suspeita, 
bem como pratica os delitos contemplados nos arts. 3.º, a e i, e 4.º, a e c, da Lei 4.898/65, 
o mesmo policial que restringe a liberdade de locomoção, atenta contra a integridade 
física do indivíduo, executa medida privativa de liberdade sem observância das devidas 
formalidades legais e deixa de comunicar ao juiz competente a prisão realizada. Conde-
nação mantida” (ACR 70045679222/RS, 4.ª Câmara Criminal, Rel. Constantino Lisbôa 
de Azevedo, DJ 19.01.2012).

44. Importância da análise do elemento subjetivo: embora em todas as figuras 
típicas previstas na Lei 4.898/65 seja indispensável a verificação minuciosa da específica 
vontade da autoridade de abusar do seu poder, no caso deste tipo penal (art. 3.º, i) torna-se 
fundamental essa análise. Afinal, vários agentes do Estado (especialmente os policiais), 
no exercício das suas cotidianas funções, são obrigados a desenvolver atos violentos para 
assegurar a ordem, efetuar prisões e conter tumultos. Assim, a tênue linha entre uma vio-
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lência legal e um excesso, configurador de abuso de autoridade, muitas vezes concentra-se 
na vontade do agente. Um preso pode padecer de um mal físico qualquer e a autoridade, 
de propósito, buscar agravar essa situação (abuso de autoridade), como pode deixar de 
solucionar rapidamente o caso por falta de recurso disponível (ato penalmente irrelevante, 
embora possa ser o Estado responsabilizado na esfera cível). Tudo depende da verificação 
do elemento subjetivo específico, inclusive para diferenciar o abuso de autoridade e o 
crime de tortura. Na jurisprudência: TJMA: “1. Para a caracterização do crime de tortura 
não basta a prática da violência ou da grave ameaça, uma vez que o tipo penal em debate 
exige que a violência seja praticada com pelo menos uma das finalidades elementares do 
tipo penal. 2. O presente caso trata-se de uma diligência policial em que se cometeu ex-
cessos, arbitrariedades e abuso de autoridade, atentando-se contra a incolumidade física 
e a honra das vítimas, mas não de tortura, inexistindo nos autos elementos que compro-
vem, sem sombra de dúvidas, que as condutas dos apelados tenham sido implementadas 
com a finalidade precípua de obter informação, declaração ou confissão das vítimas ou 
de terceira pessoa ou em razão de discriminação racial; ou ainda como forma de aplicar 
castigo ou medida de caráter preventivo em desfavor de quem esteja sob a guarda, poder 
ou autoridade do agente, restando correta a desclassificação das condutas imputadas aos 
réus na denúncia para as previstas no art. 3.º, ‘i’ (3x) e art. 4.º, inciso I, todos da Lei n.º 
4898/95. [...]” (Ap. 0065822015 – MA, 3.ª Câmara Criminal, rel. Jose de Ribamar Froz 
Sobrinho, 14.12.2015, v.u.). 

45. Fundamento constitucional: é assegurado o livre exercício profissional, nos 
termos do art. 7.º da Constituição Federal.

46. Atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profis-
sional: conforme expusemos na nota 36 à alínea g supra, é preciso conhecer os direitos e 
as garantias asseguradas ao exercício profissional tanto na Constituição Federal, quanto 
na CLT e em outras leis especiais para atingirmos a correta tipificação deste caso de abuso 
de autoridade. Torna-se, pois, uma norma penal em branco, que necessita ser complemen-
tada por outras regras. Na mesma ótica: Passos de Freitas (Abuso de autoridade, p. 53). 
Na jurisprudência: TJAP: “1) As provas produzidas durante a instrução criminal foram 
contundentes e coesas para confirmar a autoria e materialidade do crime de abuso de 
autoridade praticado pelo apelante que, sob a alegação de estar a vítima trafegando em alta 
velocidade na Rodovia JK, determinou o recolhimento de seu veículo e a apreensão de sua 
CNH. Todavia, logo após ordenou a retirada do veículo da vítima do guincho, permane-
cendo retida a carteira de habilitação da mesma. Do depoimento das testemunhas ouvidas 
em juízo, também policiais militares que participaram da ocorrência, estas informaram 
que a vítima é taxista e trafegava em alta velocidade, sendo, então, determinada a sua 
parada. 2) Com efeito, a alegação de que a vítima teria cometido a infração prevista pelo 
art. 175 do CTB não se sustenta, uma vez que, para a configuração de tal prática (direção 
perigosa), a lei estabelece que o agente deverá utilizar-se de um dos seguintes meios: ar-
rancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, o 
que não restou comprovado no presente caso. Importante ressaltar que, quanto ao alegado 
excesso de velocidade praticado pela vítima, o apelante informou, em seu interrogatório, 
que sequer foi aferida a velocidade do veículo no momento em que foi determinada a sua 
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parada. Assim, conclui-se que a ora apelante, no exercício de sua função pública, atentou 
contra os direitos e garantias legais assegurados ao exercício da profissão da vítima, no 
momento em que este conduzia um táxi (art. 3.º, j, da Lei n.º 4.898/65), não havendo que 
se falar em estrito cumprimento do dever legal como excludente de ilicitude, o qual não 
se traduz em salvo-conduto para que o agente público, agindo nesta qualidade, venha a 
cometer abusos. 3) Na fixação da pena, deve-se valer o magistrado de todos os vetores 
do art. 59 do CP. As circunstâncias negativas devem ser sopesadas conjuntamente com 
as positivas, a ponto de permitir um parâmetro justo e criterioso no quantitativo final da 
sanção, dentro da prudência e discricionariedade judicial. Deve, outrossim, observar o 
caso específico. Assim, mostrou-se adequada e justa a pena de multa fixada pelo d. Juízo 
a quo, em consonância com os artigos 49 e 60 do CP. 4) Apelo conhecido e não provido. 
5) Sentença mantida” (Ap. 0018223-81.2016.8.03.0001-AP, Turma Recursal dos Juizados 
Especiais, rel. Cesar Augusto Scapin, 27.09.2016, v.u.).

46-A. Negar acesso de autos de investigação ou processo ao advogado: pode 
gerar o crime de abuso de autoridade. O advogado, quando constituído, tem direito de 
acesso aos autos de inquérito, investigação do Ministério Público ou outra espécie, pou-
co importando o trâmite em sigilo, mesmo quando imposto o referido sigilo pelo juiz. 
O advogado, sem estar constituído por suspeito, indiciado ou réu, somente tem acesso 
aos autos de inquérito ou outra investigação, bem como a processo, quando tramitar 
sem o decreto de sigilo determinado por magistrado. Finalmente, qualquer espécie de 
Provimento ou Resolução deve respeitar o direito de acesso ao advogado, em especial 
quando se tratar do profissional constituído nos autos. Exemplo disso é o Provimento 
32/2000 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que protege os dados 
das testemunhas ou vítimas, em processos criminais, quando se sentirem ameaçadas, em 
casos de delitos graves. O defensor constituído jamais será privado da obtenção de tais 
dados. Se isso se der, configura o crime de abuso de autoridade na hipótese descrita nesta 
alínea. Responde pelo delito a autoridade que, diretamente, negar o pleito do advogado 
para acessar os autos.

Art. 4.º Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar47-50 medida privativa de liberdade individual, sem 

as formalidades legais51-55 ou com abuso de poder;56-58

b) submeter59-62 pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a cons-
trangimento não autorizado63 em lei;64-66

c) deixar de comunicar,67-70 imediatamente,71 ao juiz competente72 a prisão 
ou detenção de qualquer pessoa;73-75

d) deixar76-79 o juiz de ordenar o relaxamento80 de prisão ou detenção ilegal 
que lhe seja comunicada;81-83

e) levar à prisão e nela deter84-87 quem quer que se proponha a prestar 
fiança,88 permitida em lei;89-90

f) cobrar91 o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, 
emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha 
apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor;
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g) recusar92 o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de impor-
tância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer 
outra despesa;

h) o ato lesivo93-96 da honra, ou do patrimônio de pessoa natural ou jurí-
dica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência 
legal;97-98

i) prolongar99-101 a execução de prisão temporária, de pena ou de medida 
de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir ime-
diatamente ordem de liberdade.102-104

47. Fundamento constitucional: estabelece o art. 5.º da Constituição Federal o 
seguinte: “LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão mili-
tar ou crime propriamente militar, definidos em lei”; “LXIII – o preso será informado de 
seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência 
da família e de advogado”; “LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial”.

48. Análise do núcleo do tipo: ordenar significa determinar ou mandar que se 
faça; executar quer dizer realizar, efetivar ou cumprir. O objeto das condutas é a medida 
privativa de liberdade individual (prisão). Nota-se, pois, que o tipo penal envolve tanto 
o mandante quanto o executor da ordem de prisão ilegal ou abusiva. Aliás, vale ressaltar, 
desde logo, que a redação deste dispositivo não nos parece tenha sido a ideal. O abuso 
de autoridade, na realização de uma prisão, ocorrerá sempre que houver o descumpri-
mento das formalidades impostas por lei, o que, por consequência natural, implica abuso 
de poder. Logo, não haveria necessidade de se mencionar as duas expressões: “sem as 
formalidades legais” ou “com abuso de poder”. Se não se respeitou a lei, houve abuso; se 
houve abuso é porque não se cumpriu a lei. Melhor seria, como se fez na alínea h do art. 
4.º, ter mencionado o desvio de poder (que constituiu uma forma velada de abuso) em 
lugar de abuso de poder. Analisaremos melhor o significado da expressão nos comentários 
à referida alínea.

49. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade (ver art. 5.º desta Lei). 
O sujeito passivo é o Estado e também qualquer pessoa atingida pelo abuso.

50. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que o agente detém em nome do Estado. Não 
existe a forma culposa.

51. Formalidades legais e norma em branco: o complemento, para a correta 
inteligência deste tipo penal, encontra-se em legislação diversa. A lei processual penal 
estabelece os critérios para a realização da prisão (art. 282 a 300, CPP), bem como fixa as 
possibilidades de ocorrência de prisão cautelar (preventiva, flagrante, prisão para recorrer 
e para aguardar o julgamento pelo júri, condução coercitiva). Há, também, lei específica 
prevendo a possibilidade de decretação da prisão temporária (Lei 7.960/89). Exemplo: a 
prisão deve ser realizada, como regra, sem o emprego de força, salvo a que for indispensável 
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no caso de haver resistência ou tentativa de fuga (art. 284, CPP). Logo, o agente policial 
que atuar violentamente, de modo gratuito, pois o preso não ofereceu nenhuma oposição, 
deve responder por abuso de autoridade. Ainda que ele esteja autorizado a efetuar a prisão, 
não seguiu as formalidades legais. Por derradeiro, sustentávamos ainda existir, no Brasil, 
a prisão administrativa, desde que decretada por autoridade judiciária, quando vigorava 
a anterior redação do art. 319 do CPP. Com a edição da Lei 12.403/2011, aboliu-se, de 
vez, essa modalidade de prisão. Mesmo a prisão decretada para o processo de extradição 
cuida-se de prisão preventiva, nos termos da nomenclatura apontada pelo próprio Supre-
mo Tribunal Federal Vale destacar, no entanto, a posição particular de Gilberto Passos de 
Freitas e Vladimir Passos de Freitas, sustentando não mais existir no sistema processual 
brasileiro a prisão administrativa e denominando a prisão do estrangeiro, enquanto se 
realiza o processo de expulsão, desde que decretada por juiz federal, de medida cautelar 
inominada (Abuso de autoridade, p. 57). Parece-nos que a prisão decretada para efeito 
de expulsão, diante da atual sistemática processual, ganhou o caráter de preventiva, bus-
cando assegurar a finalidade do procedimento instaurado, que é contraditório. E sempre 
deferida por juiz federal. Outra fonte legislativa a considerar é a Lei de Execução Penal, 
cujos arts. 107, caput, e 172, estabelecem que ninguém será preso ou internado sem a 
guia expedida pela autoridade judiciária. Portanto, fazê-lo, sem o respeito a tais preceitos, 
também configura abuso de autoridade. Além disso, cumpre ressaltar as modificações 
introduzidas pela Lei 12.403/2011, inserindo formalidades, particularmente no art. 310 
do CPP. Recebendo o auto de prisão em flagrante, o juiz deve relaxar a prisão, se ilegal; 
caso não seja, deve converter o flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do art. 
312 do CPP; se não for hipótese para tanto, deve conceder liberdade provisória, com 
ou sem fiança. Portanto, manter, singelamente, a prisão em flagrante, sem tomar outras 
medidas, conforme o disposto, claramente, pelo art. 310 do CPP, permite a configuração 
de abuso de autoridade. Na jurisprudência: TJRS: “Comete abuso de autoridade policial 
militar que conduz, desnecessariamente, policial civil à delegacia de polícia, algemado e 
privado de sua liberdade, sem comunicação a superior hierárquico policial civil. Estrito 
cumprimento do dever legal afastado” (Rec. 71005512116/RS, Turma Recursal Criminal, 
rel. Luis Gustavo Zanella Piccinin, 05.04.2016, v.u.). 

52. Prisão realizada por guardas municipais: somente é considerada legal e válida, 
se for em flagrante delito. Qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão a quem esteja 
incurso em uma das hipóteses do art. 302 do CPP, conforme prevê, expressamente, o art. 
301 do mesmo Código. Logo, se guardas municipais, que não detêm o mesmo poder de 
polícia da Polícia Militar, dão voz de prisão a quem esteja cometendo um delito, não há 
que se falar em abuso de autoridade. Conferir: STJ: “Não há que se falar em ilegalidade de 
prisão em flagrante, porque efetuada por guardas municipais de trânsito, se pode fazê-lo 
qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal)” (RHC 14.585-SP, 6.ª T., rel. 
Hamilton Carvalhido, 16.12.2004, v.u.).

53. Prisão para averiguação: na nota 17 ao art. 3.º, a, já havíamos defendido que a 
detenção (reter alguém em lugar específico) tanto pode constituir mero exercício do poder 
de polícia (ex.: realização de uma blitz no trânsito para checagem de documentação) como 
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pode significar abuso de autoridade. No caso de prisão (detenção prolongada, inserindo o 
indivíduo no cárcere), entendemos que não deve haver exceção. Inexiste em nosso sistema 
legislativo autorização para que a autoridade prenda alguém sem cumprir exatamente as 
formalidades legais, ou seja, deve haver a existência de flagrante delito ou ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente (excetuada a transgressão militar, que 
possui forma especial de prisão disciplinar). Aliás, com a edição da Lei 7.960/89 (prisão 
temporária), a polícia possui instrumento ágil para conseguir a prisão, decretada por juiz, 
de alguém suspeito da prática de crime grave, de acordo com os critérios estabelecidos na 
referida Lei. Sobre o tema, consultar as notas 2 a 5 do Capítulo III do Título IX do Livro 
I do nosso Código de Processo Penal comentado. Há acórdão proferido pela 1.ª Turma do 
STF, concedendo especial enfoque à realização da prisão de investigado sem o mandado 
judicial ou flagrante delito, validando-a. Eis as peculiaridades: a) não se tratou de mera 
prisão para averiguação, pois a polícia conduziu ao distrito o suspeito do crime, que ter-
minou por confessar a sua prática; b) decretou-se a prisão cautelar, logo após, por ordem 
judicial; c) o réu foi condenado e fugiu; d) o STF teve que analisar não somente a condução 
do investigado ao distrito, mas várias eventuais falhas, que teriam sido cometidas ao longo 
da persecução penal, concluindo pela inexistência de prejuízo comprovado, logo, houve 
por bem manter todo o processo-crime, sem proclamar qualquer nulidade. Em suma, tal 
decisão não validou o retorno da prisão para averiguação, eliminada desde a edição da 
Constituição de 1988; foi um julgado voltado a caso concreto, com suas particularidades, 
sem formar modelo para outros casos similares. Conferir: “I – A própria Constituição 
Federal assegura, em seu art. 144, § 4.º, às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. II – O art. 
6.º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser 
tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito, 
todas dispostas nos incisos II a VI. III – Legitimidade dos agentes policiais, sob o comando 
da autoridade policial competente (art. 4.º do CPP), para tomar todas as providências 
necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar 
esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV 
– Desnecessidade de invocação da chamada teoria ou doutrina dos poderes implícitos, 
construída pela Suprema Corte norte-americana e incorporada ao nosso ordenamento 
jurídico, uma vez que há previsão expressa, na Constituição e no Código de Processo Penal, 
que dá poderes à polícia civil para investigar a prática de eventuais infrações penais, bem 
como para exercer as funções de polícia judiciária. V – A custódia do paciente ocorreu 
por decisão judicial fundamentada, depois de ele confessar o crime e de ser interrogado 
pela autoridade policial, não havendo, assim, qualquer ofensa à clausula constitucional 
da reserva de jurisdição que deve estar presente nas hipóteses dos incisos LXI e LXII do 
art. 5.º da Constituição Federal. VI – O uso de algemas foi devidamente justificado pelas 
circunstâncias que envolveram o caso, diante da possibilidade de o paciente atentar con-
tra a própria integridade física ou de terceiros. VII – Não restou constatada a confissão 
mediante tortura, nem a violação do art. 5.º, LXII e LXIII, da Carta Magna, tampouco as 
formalidades previstas no art. 6.º, V, do Código de Processo Penal. VIII – Inexistência de 
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas 
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pelo paciente e do pedido de diligências, aliás requeridas a destempo, haja vista a inér-
cia da defesa e a consequente preclusão dos pleitos. IX – A jurisprudência desta Corte, 
ademais, firmou-se no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa 
quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção 
existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, 
desnecessária ou protelatória, sendo certo que a defesa do paciente não se desincumbiu 
de indicar, oportunamente, quais os elementos de provas pretendia produzir para levar 
à absolvição do paciente. X – É desprovido de fundamento jurídico o argumento de que 
houve inversão na ordem de apresentação das alegações finais, haja vista que, diante 
da juntada de outros documentos pela defesa nas alegações, a magistrada processante 
determinou nova vista dos autos ao Ministério Público e ao assistente de acusação, não 
havendo, nesse ato, qualquer irregularidade processual. Pelo contrário, o que se deu na 
espécie foi a estrita observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório. 
XI – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a garantia da instrução 
criminal e preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, verificada 
pela gravidade in concreto do crime, bem como pelo modus operandi mediante o qual foi 
praticado o delito. Ademais, o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a condenação. 
XII – Ordem denegada” (HC 107.644/SP, 1.ª T., rel. Ricardo Lewandowski, 06.09.2011, 
m.v.). 

54. Uso de algemas: pode constituir abuso de autoridade. Cuidamos do tema na 
nota 29 ao art. 284 do nosso Código de Processo Penal comentado. Se a regra é a realização 
da prisão sem o emprego de força, salvo em caso de necessidade (tentativa de fuga e resis-
tência), o uso indiscriminado de algemas pode representar a execução da medida privativa 
de liberdade desrespeitando-se preceito legal (no caso, o art. 284 do CPP). Verificar o 
Decreto 8.858/2016. Conferir: STF: “No tocante à necessidade ou não do uso de algemas, 
aduziu-se que esta matéria não é tratada, específica e expressamente, nos Códigos Penal 
e de Processo Penal vigentes. Entretanto, salientou-se que a Lei de Execução Penal (art. 
199) determina que o emprego de algema seja regulamentado por decreto federal, o que 
ainda não ocorreu. Afirmou-se que, não obstante a omissão legislativa, a utilização de 
algemas não pode ser arbitrária, uma vez que a forma juridicamente válida do seu uso 
pode ser inferida a partir da interpretação dos princípios jurídicos vigentes, especialmente 
o princípio da proporcionalidade e o da razoabilidade. Citaram-se, ainda, algumas nor-
mas que sinalizam hipóteses em que aquela poderá ser usada (CPP, arts. 284 e 292; CF, 
art. 5.º, incs. III, parte final e X; as regras jurídicas que tratam de prisioneiros adotadas 
pela ONU, N. 33; o Pacto de San José da Costa Rica, art. 5.º, 2). Entendeu-se, pois, que a 
prisão não é espetáculo e que o uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natu-
reza excepcional e que deve ser adotado nos casos e com as finalidades seguintes: a) para 
impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada 
suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer; b) para evitar agressão do 
preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. Concluiu-se que, 
no caso, não haveria motivo para a utilização de algemas, já que o paciente não demons-
trara reação violenta ou inaceitação das providências policiais. Ordem concedida para 
determinar às autoridades tidas por coatoras que se abstenham de fazer uso de algemas 
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no paciente, a não ser em caso de reação violenta que venha a ser por ele adotada e que 
coloque em risco a sua segurança ou a de terceiros, e que, em qualquer situação, deverá 
ser imediata e motivadamente comunicado ao STF” (HC 89.429-RO, rel. Cármen Lúcia, 
22.08.2006, Informativo 437). Convém registrar a edição da Súmula Vinculante n. 11 
do Supremo Tribunal Federal, versando sobre o tema: “Só é lícito o uso de algemas em 
casos 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”. Na jurisprudência: TJAP: “1) As provas produzidas durante a instrução 
criminal foram contundentes e coesas para confirmar a autoria e materialidade do crime 
de abuso de autoridade praticado pelo apelante que, atentando contra a incolumidade 
física da vítima, a algemou de forma violenta, dando-lhe voz de prisão, sem que fosse 
adequadamente justificada tal conduta, sendo posteriormente conduzida à cela, onde 
permaneceu despida e em condições humilhantes por cerca de 4 horas, resultando-lhe 
ainda as lesões físicas descritas no laudo pericial acostado à fl. 35 dos autos. Restou com-
provado, portanto, que o réu, ao dar voz de prisão à vítima, ordenou medida privativa 
de liberdade individual sem as formalidades legais e com abuso de poder do cargo de 
policial civil que ocupa, cometendo, assim, os delitos previstos nos artigos 3.º, ‘i’, e 4.º, 
‘a’ e ‘b’, da Lei 4.898/1965. Muito embora o réu seja obrigado a zelar pela preservação da 
ordem pública e incolumidade das pessoas, observa-se que este adotou, de forma livre e 
consciente, comportamento diametralmente oposto ao ordenamento jurídico, às normas 
democráticas de convivência social e a conduta esperada de uma autoridade policial. 2) 
Na fixação da pena, deve-se valer o magistrado de todos os vetores do art. 59 do CP. As 
circunstâncias negativas devem ser sopesadas conjuntamente com as positivas, a ponto 
de permitir um parâmetro justo e criterioso no quantitativo final da sanção, dentro da 
prudência e discricionariedade judicial. Deve, outrossim, observar o caso específico. 
Assim, mostrou-se adequada e justa a pena de multa fixada pelo d. Juízo a quo, em con-
sonância com o art. 49 do CP. 3) Apelo conhecido e não provido. 4) Sentença mantida” 
(Ap. 0011124-94.2015.8.03.0001 – AP, Turma Recursal dos Juizados Especiais, rel. Cesar 
Augusto Scapin, 03.09.2015, v.u.).

55. Prisão de pessoa embriagada: em nosso ponto de vista, somente pode dar-se 
respeitadas as formalidades legais, isto é, se houver flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária, nos casos admitidos em lei. Não aquiescemos com 
a posição flexível de parte da doutrina e da jurisprudência de que o embriagado pode ser 
detido pelo tempo necessário à superação do seu estado de intoxicação. Tal medida seria 
realizada pelo seu próprio bem e para a segurança pública. Ora, nenhuma prisão é um 
“bem” para quem é detido. Se a embriaguez for problemática (escandalosa ou perigosa ao 
próprio bêbado ou a terceiros), deve a autoridade valer-se do disposto no art. 62 da Lei 
das Contravenções Penais, lavrando o termo circunstanciado (ou até mesmo o auto de 
prisão em flagrante, se o embriagado não tiver condições de concordar em comparecer ao 
Juizado Especial Criminal, conforme dispõe o art. 69, parágrafo único, da Lei 9.099/95). 
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Em suma, trancafiar o sujeito embriagado, sem a formalização da prisão, constitui abuso 
de autoridade. Ver, ainda, os comentários feitos na nota 17 supra ao art. 3.º, a.

56. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa presa de forma ilegal. 
O objeto jurídico principal, como já expusemos na nota 13 ao art. 3.º, é a dignidade da 
função pública e a lisura do exercício da autoridade pelo Estado. Secundariamente, é a 
liberdade de locomoção.

57. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito qualifi-
cado); formal (não depende da ocorrência de efetivo prejuízo naturalístico para a vítima, 
consistente na privação da liberdade), na forma ordenar, porém material (depende da 
prisão efetiva do ofendido), na forma executar; de forma livre (pode ser cometido por 
qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos indicam ações); instantâneo (a 
consumação ocorre em momento definido). Se a pessoa permanecer presa, há concurso de 
crimes (abuso de autoridade + sequestro ou cárcere privado, art. 148, CP); unissubjetivo 
(pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido em um único ato) ou 
plurissubsistente (cometido por mais de um ato), dependendo do meio eleito pelo agente 
para a execução; admite tentativa na forma plurissubsistente.

58. Conflito aparente com o art. 230 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): realizar a apreensão de criança ou adolescente sem as formalidades legais 
é objeto de incriminação do art. 230 da Lei 8.069/90. Pensamos que este dispositivo legal 
deve prevalecer sobre o tipo penal do art. 4.º, a, da Lei 4.898/65, pois mais específico. 
Estabelece não somente o sujeito passivo (criança e adolescente), como também se refere 
à modalidade de privação da liberdade (apreensão).

59. Fundamento constitucional: o art. 5.º, da Constituição Federal, prevê que 
“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (inciso 
III), bem como que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (inciso 
XLIX).

60. Análise do núcleo do tipo: submeter quer dizer subjugar ou sujeitar, sob o en-
foque da dominação. O objeto da conduta é a provocação de vexame (vergonha, afronta) 
ou constrangimento (coação) ilegal em pessoa sob guarda ou custódia. Na realidade, mais 
uma vez, o legislador foi tautológico, repetindo dois termos correlatos: guarda (vigilân-
cia) e custódia (guarda ou lugar onde se detém alguém). Ora, quem está sob guarda da 
autoridade, naturalmente está custodiado. O cerne é, enfim, evitar que haja qualquer tipo 
de constrangimento ao preso, sob tutela estatal.

61. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade (ver art. 5.º desta Lei). 
O sujeito passivo é o Estado e também qualquer pessoa atingida pelo abuso.

62. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que o agente detém em nome do Estado. Não 
existe a forma culposa.
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63. Elementos normativos do tipo e norma em branco: o legislador incluiu 
no tipo penal elementos próprios da ilicitude, isto é, a não autorização legal. Portanto, 
constrangimentos ou atos vexatórios legais constituem fatos atípicos. É preciso verificar 
em outras leis quais são os atos estatais que, embora constrangedores, são admissíveis. 
Parece, em princípio, um paradoxo falar em vexame legal, ou seja, a geração de uma situ-
ação de vergonha autorizada por lei, porém, não é. Quem é preso sofre, infelizmente, um 
constrangimento e, conforme a situação, passa por situação humilhante. Não há como 
se realizar uma prisão de forma incólume, além do que, estando detido, outros tipos de 
constrangimento existem como decorrência natural da privação da liberdade. Exemplo: o 
art. 39 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) impõe deveres ao preso, muitos dos quais 
são cerceamentos à sua liberdade de agir, afinal, está encarcerado, devendo respeitar a 
disciplina instaurada a todos os detentos pela direção do estabelecimento. Deve trabalhar, 
alimentar-se e dormir em horários preestabelecidos. Somente recebe visitas conforme as 
regras do presídio, em dias e horários certos. Seus visitantes podem ser revistados. São 
atos estatais disciplinares e fiscalizatórios que podem ser considerados vexatórios ou 
constrangedores, porém são legais. Fugir à legalidade torna-se justamente a conduta a 
ser punida como abuso de autoridade. Se o preso for impedido, sem justa causa, de re-
ceber visitas ou for obrigado a trabalho excessivo, em atividade anômala, pode o agente 
penitenciário ou o diretor do presídio responder pelo delito de abuso previsto nesta alí-
nea b do art. 4.º. Outro exemplo importante: a inserção do preso no Regime Disciplinar 
Diferenciado depende de autorização judicial (art. 54, caput, da Lei 7.210/84). Portanto, 
se a autoridade administrativa determinar a inclusão do condenado no RDD, sem prévia 
ordem judicial, submete pessoa a constrangimento não autorizado em lei, que caracteriza 
o crime de abuso de autoridade.

64. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa presa, submetida a 
constrangimento ou vexame. O objeto jurídico principal, como já expusemos na nota 
13 ao art. 3.º, é a dignidade da função pública e a lisura do exercício da autoridade pelo 
Estado. Secundariamente, é o respeito à integridade física e moral do preso.

65. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito qua-
lificado); material (depende da efetiva ocorrência de vexame ou constrangimento ao 
ofendido); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); co-
missivo (o verbo indica ação); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido). 
Se a pessoa permanecer em situação constrangedora ou vexatória, pode dar-se a forma 
permanente (a consumação se arrasta no tempo). Exemplos: proibir a visita do dia, sem 
motivo algum, constitui a forma instantânea do crime; inserir o preso em solitária por 
vários dias caracteriza o aspecto permanente do delito; unissubjetivo (pode ser cometido 
por uma só pessoa); unissubsistente (cometido em um único ato) ou plurissubsistente 
(cometido por mais de um ato), dependendo do meio eleito pelo agente para a execução; 
admite tentativa na forma plurissubsistente.

66. Conflito aparente com o art. 232 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): submeter a criança ou adolescente a vexame ou constrangimento ilegal é 
objeto de incriminação do art. 232 da Lei 8.069/90. Pensamos que este dispositivo legal 
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deve prevalecer sobre o disposto no art. 4.º, b, da Lei 4.898/65, por especificar o sujeito 
passivo do abuso. Por isso, aplica-se o princípio da especialidade.

67. Fundamento constitucional: prevê o art. 5.º, inciso LXII, da Constituição 
Federal que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”. 
Inclusive na vigência do estado de defesa, a comunicação da prisão não deixará de ser 
efetuada, ao menos ao juiz (art. 136, § 3.º, I, CF).

68. Análise do núcleo do tipo: deixar de comunicar é conduta omissiva, signifi-
cando não dar ciência de algo a alguém. O objeto da conduta é a prisão ou detenção de 
qualquer pessoa ao magistrado competente. Novamente, parece-nos repetitiva a redação 
do tipo penal. Bastaria mencionar prisão, afinal, a detenção – entendida como a retenção 
de alguém em algum lugar por curto período de tempo – não precisa ser comunicada ao 
juiz; aliás, como explicamos na nota 17 ao art. 3.º, a, desta Lei, ou tal retenção é lícita, por 
fazer parte do poder de polícia do Estado (ex.: realização de averiguação de trânsito para 
checagem de documentação do motorista) ou ingressa no contexto do abuso. Por outro 
lado, é fundamental que se deixe claro a obrigatoriedade constitucional de comunicação da 
prisão ao juiz e à família (ou à pessoa por ele indicada), conforme dispõe o art. 5.º, LXII. 
Entretanto, em face do princípio da legalidade, somente se admite a figura do abuso de 
autoridade se a prisão não for comunicada ao juiz competente. Caso a autoridade deixe 
de fazê-lo à família ou outra pessoa indicada pelo preso, cuida-se de infração funcional. 
Tal disparidade ocorre porque, à época de edição da Lei 4.898/65, não havia a obrigato-
riedade constitucional de comunicação a familiares ou outras pessoas.

69. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade (ver art. 5.º desta Lei). 
O sujeito passivo é o Estado e também o preso atingido pelo abuso.

70. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que o agente detém em nome do Estado. Não 
existe a forma culposa.

71. Elemento normativo do tipo: o termo imediatamente é de interpretação va-
lorativa, não possuindo um significado preciso. Imediato é o que se realiza rapidamente, 
embora não se tenha condições de determinar o espaço temporal exato para tanto. Mi-
nutos, horas, dias? Tem-se entendido que, após a realização da prisão (por auto de prisão 
em flagrante ou cumprindo-se mandado judicial), a autoridade deve comunicar o juiz 
em, no máximo, 24 horas. É um período razoável, possível de ser cumprido em Comar-
cas grandes e pequenas. Porém, devemos analisar a situação no caso concreto. Em uma 
cidade muito pequena, realizada a prisão e concluído a lavratura do auto pela manhã, 
não é necessário aguardar-se até a manhã do dia seguinte para que a comunicação che-
gue ao fórum, às mãos do magistrado. Em algumas horas, pode-se fazer a comunicação. 
Por outro lado, o Brasil possui um vasto território e há Estados onde as Comarcas nem 
mesmo possuem juiz em atuação. Logo, é possível que uma prisão efetivada na Comarca 
“A”, muito distante da Comarca “B”, onde se encontra o magistrado, leve dias para ser 
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comunicada (ex.: imagine-se em Estados do Norte do País, onde vários atos processuais 
são realizados pelos agentes judiciais por meio de barco, em longas distâncias). Não há, 
neste caso, abuso de autoridade, até por que inexiste a especial vontade da autoridade de 
exceder-se no seu poder.

72. Autoridade judiciária competente: busca-se que a comunicação chegue ao 
juiz natural (art. 5.º, LIII, CF), competente para avaliar a regularidade da prisão e, se for 
o caso, determinar a soltura. Se, maliciosamente, a autoridade policial faz chegar a co-
municação da prisão a magistrado incompetente, atrasando, pois, a ciência do ato, pode 
responder por abuso.

73. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa submetida a prisão 
ocultada do juiz. O objeto jurídico principal, como já expusemos na nota 13 ao art. 3.º, é 
a dignidade da função pública e a lisura do exercício da autoridade pelo Estado. Secun-
dariamente, é a liberdade individual.

74. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito qua-
lificado); formal (não depende da efetiva ocorrência de prejuízo ao preso, pois, ainda 
que haja a comunicação, a prisão pode ser mantida); de forma livre (pode ser cometido 
por qualquer meio eleito pelo agente); omissivo (o verbo indica inação); instantâneo (a 
consumação ocorre em momento definido); unissubjetivo (pode ser cometido por uma 
só pessoa); unissubsistente (cometido em um único ato); não admite tentativa.

75. Conflito aparente com o art. 231 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): deixar a autoridade policial de comunicar a apreensão da criança ou do 
adolescente à autoridade judiciária competente e à família ou a pessoa indicada é objeto 
de incriminação do art. 231 da Lei 8.069/90. Pensamos que este dispositivo legal deve 
prevalecer sobre o tipo penal do art. 4.º, c, da Lei 4.898/65, pois este diploma cuida do 
abuso de autoridade em caso de prisão ou detenção, ao passo que o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, mais específico, menciona a apreensão (e não prisão) do menor de 18 
anos, restringindo o alcance do tipo penal à autoridade policial apenas.

76. Fundamento constitucional: preceitua o art. 5.º, LXV, da Constituição Federal, 
que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.

77. Análise do núcleo do tipo: deixar de ordenar é conduta omissiva, significan-
do abster-se de proferir uma determinação que lhe era cabível. O objeto da conduta é 
a cessação da prisão ou detenção ilegal, assim que dela tomar conhecimento. Voltamos 
à crítica já realizada anteriormente, a respeito da inserção concomitante, no tipo penal, 
dos termos prisão e detenção. A prisão deve ser comunicada ao magistrado competente, 
mas não a mera detenção. Esta maneira de reter alguém temporariamente pode constituir 
atividade legítima do Estado, exercendo seu poder de polícia, ou servir para configurar o 
abuso de autoridade. Não há meio-termo, isto é, a autoridade detém alguém e comunica 
ao juiz. Tanto é certo que o texto constitucional não se vale da palavra detenção, sempre 
usando prisão, ao fixar os direitos e garantias individuais. Aliás, se o magistrado tomar 
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conhecimento de uma detenção ilegal – que não lhe será comunicada oficialmente, até 
pelo fato de ser ilícita – deve conceder habeas corpus de ofício.

78. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade judiciária competente. 
O sujeito passivo é o Estado e também o preso atingido pelo abuso.

79. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que detém em nome do Estado. Não existe a 
forma culposa. É relativamente comum o juiz criminal tomar ciência do auto de prisão 
em flagrante e, sem fazer uma leitura atenta da peça, manter a prisão, fazendo inserir os 
termos tradicionais: “flagrante formalmente em ordem; aguarde-se a vinda dos autos 
principais”. Está validando a prisão formalizada pela autoridade policial e dizendo que 
aguardará a chegada dos autos do inquérito, com a conclusão das investigações, para 
encaminhamento ao Ministério Público. Essa atitude, por vezes, pode representar, por 
falta de atenção, a omissão quanto ao relaxamento da prisão ilegal. Seria abuso de auto-
ridade? Pensamos que, ocorrendo tal fato vez ou outra, assume o caráter de negligência 
do juiz, devendo ser apurada a falta no campo disciplinar. Não se pune a forma culposa 
do crime. Porém, se o magistrado praticamente delega ao cartório ou a qualquer assessor 
o controle da legalidade das prisões que lhe são apresentadas formalmente, assumindo o 
risco de manter prisão ilegal, bem como sabendo que tal atitude pode significar abuso e 
desprezando tal fato, de forma sistemática, parece-nos possível a configuração do delito. 
Somos partidários da corrente que entende possível a convivência, em certos casos, do 
dolo eventual com o elemento subjetivo específico do tipo (ver a nota 67 ao art. 18 do 
nosso Código Penal comentado).

80. Relaxamento de prisão: relaxar significa afrouxar ou tirar a força de algo. É 
exatamente o conteúdo da decisão judicial: retirar a força prisional surgida pela prisão 
em flagrante. Esta forma de prisão pode ser praticada pela autoridade e seus agentes, bem 
como por qualquer pessoa do povo (art. 301, CPP), nas hipóteses legais (art. 302, CPP). 
Ora, se não depende do magistrado a voz de prisão, ao menos o controle de legalidade 
da lavratura do auto de prisão em flagrante é missão que lhe cabe. Lembremos, pois, que 
a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, é outra maneira de determinar 
a soltura do preso. Neste caso, a prisão é considerada legal (não há relaxamento), porém 
o magistrado permite que o indiciado ou réu aguarde o seu julgamento em liberdade, 
arbitrando fiança ou não, dependendo da situação. Em conclusão, o juiz que valida o 
auto de prisão em flagrante e deixa de conceder a liberdade provisória, sem fiança, não 
comete abuso de autoridade, ainda que injusta sua decisão, por atipicidade da conduta. A 
figura prevista na próxima alínea cuida da hipótese de liberdade provisória, com fiança. 
Confirmando que o relaxamento é instituto diverso da liberdade provisória, consulte-se 
o teor da Súmula 697 do STF: “A proibição de liberdade provisória nos processos por 
crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo”.

81. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa submetida a prisão 
ilegal. O objeto jurídico principal, como já expusemos na nota 13 ao art. 3.º, é a dignidade 
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da função pública e a lisura do exercício da autoridade pelo Estado. Secundariamente, é 
a liberdade individual.

82. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito qualifica-
do). Aliás, nesta hipótese, cuida-se de uma espécie de crime próprio, denominada de mão 
própria, ou seja, somente o magistrado, pessoalmente, pode cometê-lo, não se admitindo 
interposta pessoa, nem coautoria (maiores detalhes sobre o crime de mão própria, con-
sultar a nota 5, a, ao Título II da Parte Geral do nosso Código Penal comentado); material 
(depende do efetivo prejuízo ao preso, que permanece no cárcere, embora se trate de ato 
ilegal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); omissi-
vo (o verbo indica inação); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido); 
unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido em um 
único ato); não admite tentativa.

83. Conflito aparente com o art. 234 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata 
liberação da criança ou do adolescente, tomando conhecimento de apreensão ilegal, é 
objeto de incriminação do art. 234 da Lei 8.069/90. Pensamos que este dispositivo legal 
deve prevalecer sobre o tipo penal do art. 4.º, d, da Lei 4.898/65, pelo fato de, no caso de 
abuso de autoridade, falar-se em relaxamento de prisão, o que não ocorre com o menor 
de 18 anos. Ele será apreendido e, se for o caso, o juiz da Infância e Juventude competente, 
verificada a ilegalidade do ato, deve liberá-lo.

84. Fundamento constitucional: prevê o art. 5.º, LXVI, da Constituição Federal, 
que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança”.

85. Análise do núcleo do tipo: levar à prisão quer dizer prender alguém, retirando-
-lhe a liberdade; nela deter tem o significado de não soltar quem poderia ser colocado em 
liberdade. O objeto das condutas é a pessoa que tem direito a valer-se do instituto da fiança, 
consistente na liberdade provisória mediante o pagamento de determinado valor fixado 
pelo juiz ou pela autoridade policial, conforme o caso. Lembremos que o tipo penal foi 
redigido antes da vigência da atual Constituição Federal de 1988 e sob outra sistemática 
processual penal. Por isso, menciona-se somente, como abuso de autoridade, a conduta 
daquele que, deixando de fixar o valor da fiança ou deixando de receber o montante já 
estabelecido, prende alguém ou deixa de colocá-lo em liberdade. Não se refere o tipo penal 
a deixar a autoridade judiciária de conceder a liberdade provisória, sem fiança, ainda que 
processualmente cabível. É vedada a aplicação de analogia in malam partem (em prejuízo 
do réu), motivo pelo qual não se pode ampliar o conteúdo do previsto no art. 4.º, e, da 
Lei 4.898/65. Por isso, exemplificando as hipóteses nesta alínea previstas temos: a) o juiz 
ou o delegado, podendo arbitrar fiança, pois a lei admite e o indiciado ou réu preenche 
os requisitos, deixa de fazê-lo, com o fito de abusar de seu poder, levando à prisão quem 
poderia obter a liberdade provisória, mediante o pagamento da fiança; b) o delegado fixa o 
valor da fiança, após ter sido o indiciado preso em flagrante, mas o escrivão, abusivamente, 
recusa-se a soltar o indiciado, que se propõe a pagar o montante ou mesmo quando já o 
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tenha feito. O mesmo ocorreria se o juiz fixasse o valor da fiança e o delegado ou outra 
autoridade administrativa mantivesse preso aquele que se propusesse a pagá-la.

86. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade (ver art. 5.º desta Lei). 
O sujeito passivo é o Estado e também o preso atingido pelo abuso.

87. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que o agente detém em nome do Estado. Não 
existe a forma culposa.

88. Crimes afiançáveis: por exclusão, são todos aqueles não incluídos no rol dos 
artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal, bem como os que não forem considerados 
hediondos e equiparados (arts. 1.º e 2.º, II, Lei 8.072/90).

89. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa submetida à prisão 
indevidamente. O objeto jurídico principal, como já expusemos na nota 13 ao art. 3.º, é 
a dignidade da função pública e a lisura do exercício da autoridade pelo Estado. Secun-
dariamente, é a liberdade individual.

90. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito quali-
ficado); material (depende de efetivo prejuízo a alguém, que será preso ou permanecerá 
no cárcere, embora se proponha a pagar fiança); de forma livre (pode ser cometido por 
qualquer meio eleito pelo agente); comissivo na forma “levar à prisão” (o verbo indica 
ação) ou omissivo na modalidade “nela deter” (o verbo indica inação); instantâneo (a 
consumação ocorre em momento definido), podendo assumir a forma permanente, en-
quanto a pessoa ficar detida, permanecendo viável a prestação da fiança; unissubjetivo 
(pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido em um único ato) 
ou plurissubsistente (cometido em mais de um ato); admite tentativa somente na forma 
plurissubsistente.

91. Inviabilidade da figura típica: não há cobrança de custas ou qualquer outra 
despesa, no Brasil, para manter alguém detido. Se o carcereiro ou outro agente assim agir 
pode configurar concussão (art. 316, CP) ou corrupção passiva (art. 317, CP).

92. Inviabilidade da figura típica: não há cobrança de custas ou qualquer outra 
despesa, no Brasil, para manter alguém detido. Se o carcereiro ou outro agente assim agir 
pode configurar concussão (art. 316, CP) ou corrupção passiva (art. 317, CP). É reali-
dade que dos pertences do preso, deixados sob tutela do Estado, enquanto ele estiver no 
estabelecimento penal, dá-se recibo, registrando-se em livro próprio e, quando o caso, 
depositando-se no estabelecimento bancário. Porém, tal situação é diversa da figura des-
crita na alínea g do art. 4.º, não se podendo aplicar, ao caso, analogia in malam partem 
(em prejuízo do agente).

93. Fundamento constitucional: o art. 5.º, caput (propriedade) e inciso X (honra), 
da Constituição Federal, tutela a propriedade e a honra das pessoas físicas e jurídicas.

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V1_12ed_1218448.indb   31 15/03/2019   11:26:28



Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1 • NucciArt. 4.º

32

94. Análise do núcleo do tipo: em lugar de utilizar o verbo lesar (ofender, violar), 
preferiu o legislador inserir como abuso de autoridade o ato lesivo (conduta ofensiva), 
tendo por objetos a honra (senso de apreciação que se faz acerca da autoridade moral 
de uma pessoa, consistente na sua honestidade, no seu bom comportamento, na sua 
respeitabilidade no seio social, na sua correção moral, enfim, na sua postura calcada 
nos bons costumes) ou o patrimônio (conjunto de bens materiais de uma pessoa). O 
exercício do poder estatal pode provocar lesões à reputação ou ao patrimônio de uma 
pessoa física ou jurídica, mas se realizar dentro dos parâmetros legais (ex.: uma pri-
são legalmente decretada, ao ser concretizada pela autoridade policial, pode macular 
a honra do sujeito detido; se houver resistência, é possível o arrombamento de uma 
porta, ou a quebra de outro obstáculo, com prejuízo patrimonial). Entretanto, o que se 
torna inadmissível, logo, conduta criminosa, é a lesão contra a honra ou o patrimônio 
de qualquer pessoa, quando cometida com abuso (excedendo-se aos limites legalmente 
impostos, como, por exemplo, algemando pessoa idosa na frente dos parentes e amigos, 
sem que ela tenha condições físicas de esboçar resistência) ou desvio de poder. A figura 
do desvio, corretamente inserida no cenário do crime de abuso de autoridade, significa 
a violação moral da lei. Imagine-se o caso de um juiz que sempre permite aos réus, 
presentes em sua sala de audiências, a permanência no recinto sem o uso de algemas, 
por achar desnecessário. Porém, em determinado dia, ordena que o preso permaneça 
algemado somente porque há pessoas presentes e ele pretende afirmar a sua autoridade 
diante de terceiros. Tergiversa no seu comportamento como autoridade. Em tese, poderia 
o magistrado exigir que réus presos mantenham as algemas com que foram trazidos ao 
recinto. Mas, se ele sempre determina que os grilhões sejam retirados dos acusados, por 
que haveria de manter algemado justamente um réu, que nenhuma atitude hostil tomou, 
somente para exibir-se diante de alguém? É o desvio de poder, também representativo 
do abuso de autoridade. Por derradeiro, a figura penal cuida da lesão à honra ou ao 
patrimônio quando não há competência da autoridade para a prática da conduta. Ex.: 
o magistrado incompetente, pois o feito tramita em Vara diversa da sua, determina o 
sequestro dos bens de um réu, somente para prejudicar a venda e compra que o acusado 
estava em vias de realizar. Cuida-se de abuso de autoridade. Na jurisprudência: TJRS: 
“Abuso de autoridade. Art. 4.º, alínea h, da Lei n.º 4.898/65. Comprovado que o réu se 
excedeu no exercício da função ao proferir ofensa para a vítima, imperiosa a manutenção 
da sentença condenatória proferida em primeiro grau. Recurso improvido” (Recurso 
Crime 71006634042/RS, Turma Recursal Criminal, rel. Luis Gustavo Zanella Piccinin, 
10.07.2017, v.u.).

95. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade (ver art. 5.º desta Lei). 
O sujeito passivo é o Estado e também a pessoa física ou jurídica atingida pelo abuso. No 
caso da pessoa jurídica, deve-se centrar o foco na honra objetiva (calúnia e difamação), 
ignorando-se a honra subjetiva (injúria).

96. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que o agente detém em nome do Estado. Não 
existe a forma culposa.
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97. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa atingida pelo ato lesivo. 
O objeto jurídico principal, como já expusemos na nota 13 ao art. 3.º, é a dignidade da 
função pública e a lisura do exercício da autoridade pelo Estado. Secundariamente, pode 
ser a honra ou o patrimônio.

98. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito qua-
lificado); formal (não depende da efetiva ocorrência de prejuízo à pessoa), no caso da 
honra, mas material (dependente da prova de prejuízo efetivo para a vítima) no caso do 
patrimônio; de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); 
comissivo (a situação indica ação); instantâneo (a consumação ocorre em momento de-
finido); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido 
em um único ato) ou plurissubsistente (cometido em mais de um ato), conforme o meio 
eleito pelo agente; admite tentativa na forma plurissubsistente.

99. Análise do núcleo do tipo: prolongar (procrastinar, adiar) a execução (cum-
primento) da prisão temporária (modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é asse-
gurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar da apuração de infração penal 
de natureza grave), de pena (sanção penal, no caso deste artigo consistente na privação 
da liberdade) ou de medida de segurança (outra espécie de sanção penal, também no 
caso deste artigo consistente na privação da liberdade, o que se dá com a internação) 
de maneira indevida. No caso da prisão temporária, cessado o prazo estabelecido pelo 
juiz, deve a autoridade que o detém, com regra, a policial, providenciar imediatamente a 
soltura do indiciado, independentemente de alvará expedido pelo magistrado. Se a prisão 
resulta de pena, tão logo o juiz expeça alvará de soltura ou ordem de transferência para 
o regime aberto, deve ser providenciada a colocação do preso em liberdade. No caso de 
medida de segurança, se o magistrado ordena a liberação do internado, providencia-se 
de imediato a sua liberdade. A lei prevê duas formas de retardamento: a) não expedição 
do alvará de soltura ou outro instrumento de imediato (pode ser cometido, por exemplo, 
por funcionários do cartório da Vara Criminal onde o juiz atua, determinando a soltu-
ra); b) expedido o alvará ou instrumento similar o funcionário encarregado de lhe dar 
cumprimento atrasa propositadamente o seu encaminhamento (pode ser, por exemplo, 
o oficial de justiça, como também o carcereiro).

100. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é a autoridade (ver art. 5.º desta Lei). 
O sujeito passivo é o Estado e também a pessoa presa além do tempo necessário.

101. Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico tácito, 
consistente na vontade de abusar do poder que o agente detém em nome do Estado. Não 
existe a forma culposa.

102. Objetos material e jurídico: o objeto material é a pessoa presa. O objeto 
jurídico principal, como já expusemos na nota 13 ao art. 3.º, é a dignidade da função 
pública e a lisura do exercício da autoridade pelo Estado. Secundariamente, é a liberdade 
individual.
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103. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado por sujeito qualifi-
cado); material (depende da efetiva ocorrência de prejuízo à pessoa, que permanece presa 
além do tempo necessário); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito 
pelo agente); omissivo (a situação indica inação); permanente (a consumação se desenvolve 
enquanto não for cumprida a ordem de liberdade); unissubjetivo (pode ser cometido por 
uma só pessoa); unissubsistente (cometido em um único ato); não admite tentativa.

104. Conflito aparente com o art. 235 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): descumprir, sem justa causa, prazo fixado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente em benefício de adolescente privado da liberdade é objeto de incriminação 
do art. 235 da Lei 8.069/90. Pensamos que este dispositivo legal deve prevalecer sobre o 
tipo penal do art. 4.º, i, da Lei 4.898/65, pois este diploma cuida do abuso de autoridade 
em caso de prisão temporária, pena ou medida de segurança, ao passo que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, mais específico, menciona a apreensão (e não prisão) do menor 
de 18 anos. Adolescentes não estão sujeitos à prisão temporária, nem recebem pena ou 
medida de segurança.

Art. 5.º Considera-se autoridade, para os efeitos desta Lei, quem exerce105 

cargo, emprego ou função pública,106 de natureza civil, ou militar, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração.107-109

105. Exercício funcional: pode ser dispensável, caso o funcionário, abusando do 
seu poder, fora do exercício do cargo, emprego ou função, usar ou invocar a autoridade 
da qual é investido. Um agente policial, embora em férias, pode, valendo-se da sua car-
teira funcional, prender alguém ao arrepio das formalidades legais (cf. Gilberto Passos 
de Freitas e Vladimir Passos de Freitas, Abuso de autoridade, p. 83).

106. Cargo, emprego e função pública: cargo público é o posto criado por lei na 
estrutura hierárquica da administração pública, com denominação e padrão de venci-
mentos próprios, ocupado por servidor com vínculo estatutário (ex.: cargo de delegado 
de polícia, de juiz de direito, de promotor de justiça, de oficial de justiça etc.); emprego 
público é o posto criado por lei na estrutura hierárquica administrativa, com denominação 
e vencimentos próprios, porém ocupado por servidor contratado sob regência da CLT 
(ex.: escrevente judiciário contratado pela CLT, com autorização legal); função pública é a 
denominação residual, envolvendo todo aquele que presta serviços para a administração, 
embora não seja ocupante de cargo ou emprego (ex.: servidor contratado temporariamente, 
sem concurso, para cargo de confiança).

107. Confronto com o art. 327 do Código Penal: o conceito de funcionário público 
previsto no caput do art. 327 do Código Penal é praticamente o mesmo. No entanto, houve 
um acréscimo no § 1.º, equiparando a funcionário público quem exerça cargo, emprego 
ou função em entidade paraestatal e quem trabalhe para empresa prestadora de serviço 
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. 
Entendemos que essa extensão é inaplicável para os fins da Lei 4.898/65, uma vez que o 
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art. 5.º não contempla tais hipóteses. Por ser lei especial, deve prevalecer sobre lei geral, 
que é o Código Penal, não se admitindo analogia, uma vez que seria in malam partem 
(em prejuízo do réu).

108. Exercício de múnus público: não é pessoa considerada autoridade para fins 
de aplicação da Lei 4.898/65. Exemplo: o administrador judicial da falência exerce um 
múnus (exercício de encargos em benefício da coletividade) público, mas não é funcio-
nário público.

109. Coautoria e participação: admite-se coautoria nos crimes de abuso de au-
toridade, pois o conceito de autoridade faz parte do tipo penal, aplicando-se, portanto, o 
disposto no art. 30 do Código Penal (“não se comunicam as circunstâncias e as condições 
de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”). Além do mais, adotamos a teoria 
monística (monista ou unitária) no concurso de pessoas, de modo que toda pessoa que 
concorrer para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade 
(art. 29, caput, CP). Do exposto, é viável que um agente policial, juntamente com outra 
pessoa, não pertencente aos quadros da administração pública, efetuem uma prisão 
ilegal. Responderão ambos por abuso de autoridade. Ressalva: é preciso que o sujeito 
que apoia o policial tenha conhecimento da sua condição de autoridade. Além disso, é 
admissível a participação, ou seja, o auxílio de terceiro para o cometimento do delito de 
abuso de autoridade, sem que o agente pratique, diretamente, a figura típica. No exemplo 
supramencionado, se um terceiro, enquanto o policial e o amigo prendem a vítima, fica 
à distância vigiando o lugar para evitar a interferência de outras pessoas, ingressará no 
delito como partícipe.

Art. 6.º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção adminis-
trativa, civil e penal.110

§ 1.º A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do 
abuso cometido e consistirá em:111

a) advertência;
b) repreensão;
c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 (cinco) a 180 (cento 

e oitenta) dias, com perda de vencimentos e vantagens;
d) destituição de função;
e) demissão;
f ) demissão, a bem do serviço público.
§ 2.º A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá 

no pagamento de uma indenização de quinhentos a dez mil cruzeiros.112

§ 3.º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos arts. 42 a 
56113 do Código Penal e consistirá em:114

a) multa de cem cruzeiros a cinco mil cruzeiros;115

b) detenção por 10 (dez) dias a 6 (seis) meses;116

c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função 
pública por prazo até 3 (três) anos.117-117-A
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§ 4.º As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas au-
tônoma ou cumulativamente.118

§ 5.º Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil 
ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou 
acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou 
militar no município da culpa, por prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos.119

110. Sanções autônomas ou cumulativas: o autor de abuso de autoridade está 
sujeito a responder nas esferas administrativa, civil e penal, com sanções independentes, 
razão pela qual podem ser aplicadas de maneira cumulativa ou de forma autônoma. 
Entretanto, cada uma delas merece apuração pelo órgão competente. Se a autoridade 
policial, por exemplo, é acusada de abuso, no campo administrativo, cabe à Corregedoria 
da Polícia Civil ou Militar, conforme o caso, apurar o que houve, para posterior aplicação 
pela autoridade superior competente, de acordo com o procedimento administrativo 
previsto em lei específica, a sanção administrativa cabível. A sanção civil depende do 
ajuizamento da ação correspondente, a ser proposta pela vítima, na Vara Cível. A ação 
penal será proposta pelo Ministério Público na Vara Criminal competente, de onde advirá 
eventual condenação e imposição da sanção penal. Portanto, embora a autoridade possa 
sofrer três sanções cumulativas, serão elas aplicadas por órgãos diferentes.

111. Sanções administrativas: estão previstas no rol do art. 6.º da Lei 4.898/65 
devendo prevalecer sobre os Estatutos que regem as carreiras públicas. Merece registro 
tal observação, pois há algumas situações em que as sanções administrativas são dife-
rentes das enumeradas na Lei de Abuso de Autoridade. Há casos em que não existe a 
pena de advertência, mas somente repreensão (ex.: Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Estado de São Paulo – Lei Estadual 10.261/68, art. 251, I); por outro lado, em outros 
casos, existe somente advertência e, em lugar de repreensão, prevê-se a censura, mas não 
repreensão (ex.: Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Lei Complementar 35/79, art. 
42, I e II). Há, ainda, situação em que o Estatuto não prevê a sanção intermediária entre 
advertência e suspensão, como ocorre com o Estatuto dos Funcionários Públicos da 
União – Lei 8.112/90, art. 127, I e II. Acrescente-se, ainda, a possibilidade de existência 
de sanção administrativa inexistente na Lei de Abuso de Autoridade, como é o caso da 
remoção compulsória dos magistrados (art. 42, III, Lei Complementar 35/79). Ou, ainda 
ilustrando, com a sanção de cassação da disponibilidade ou aposentadoria, prevista para 
os membros do Ministério Público Estadual de São Paulo (art. 237, IV, Lei Complementar 
Estadual 734/93). Em suma, essas contradições são indiferentes. Cuidando-se de abuso 
de autoridade, a gradação da sanção se faz, conforme a gravidade do delito cometido, 
pela escala imposta pelos incisos do art. 6.º da Lei 4.898/65. As infrações mais leves serão 
apenadas com advertência; as mais graves com a demissão a bem do serviço público. As 
médias devem variar entre a repreensão, suspensão, destituição da função e demissão.

112. Sanção civil: os valores registrados na Lei 4.898/65 são inaplicáveis, pois a 
moeda que os representava desapareceu, não se podendo empreender uma atualização 
sem que haja lei. Portanto, a única possibilidade é a vítima ajuizar ação civil de reparação 
do dano, estimando o prejuízo sofrido, incluindo, se for o caso, o dano moral, desprezan-
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do-se valores fixos, como os pretendidos pela Lei de Abuso de Autoridade. Segundo nos 
parece, a ação pode ser movida contra o Estado (Fazenda Estadual ou Fazenda Nacional, 
dependendo da autoridade), que possui responsabilidade objetiva em relação aos atos 
ilegais de seus agentes, isto é, deve indenizar a vítima, podendo voltar-se, posteriormente, 
contra seu servidor. Ver, ainda, a nota 126 ao art. 9.º.

113. Correção dos artigos: são os atuais arts. 59 a 76 do Código Penal.

114. Critério da proporcionalidade: o juiz deve aplicar a pena, dentre as cominadas 
(multa, detenção e perda do cargo, com inabilitação para o exercício de outra função pú-
blica), baseado no princípio geral da proporcionalidade. Às infrações mais leves, aplica-se 
somente multa. Aos delitos de abuso mais graves, utiliza-se o magistrado da detenção. 
Conforme o caso, existindo algum envolvimento patrimonial (como o crime de ato lesi-
vo ao patrimônio da vítima – art. 4.º, h, Lei 4.898/65), pode aplicar cumulativamente a 
detenção e a multa. Igualmente, aos crimes considerados muito graves, vale a aplicação 
da detenção cumulada com a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de outra 
função pública por até três anos.

115. Correção dos valores da multa: após a Reforma da Parte Geral do Código 
Penal, estabeleceu o art. 2.º da Lei 7.209/84 que os valores de multas fixados no Código 
Penal e nas leis especiais serão substituídos apenas por multa. Logo, quanto à alínea a do 
art. 6.º, § 3.º, lê-se somente multa. Esta, por seu turno, deve ser aplicada de acordo com 
as regras estabelecidas no Código Penal (arts. 49 a 52 e 60). Varia a pena de multa entre 
o mínimo de 10 dias-multa ao máximo de 360 dias-multa. Cada dia-multa vale de um 
trigésimo do salário mínimo até cinco vezes o salário mínimo. Pode haver, se for preciso, 
o aumento do triplo do montante fixado. Consultar as notas aos artigos mencionados do 
nosso Código Penal comentado.

116. Possibilidade de aplicação de benefícios penais e Jecrim: nada impede 
que o juiz utilize os benefícios previstos no Código Penal para a aplicação da pena de 
detenção de 10 dias a 6 meses. Poderia substituir a pena privativa de liberdade por pena 
restritiva de direitos, quando não se tratar de crime praticado com violência ou grave 
ameaça (art. 44, I, CP), como também pode conceder a suspensão condicional da pena 
(art. 77, CP). Finalmente, se nada disso for recomendável, deve o magistrado optar pelo 
regime inicial de cumprimento da pena, devendo escolher entre o aberto e o semiaberto 
(art. 33, caput, CP). Pelo montante da pena, os crimes de abuso de autoridade poderiam 
ser classificados como de menor potencial ofensivo. No entanto, pensamos ser inviável 
essa consideração, unicamente porque a Lei 4.898/65 estabelece penas em três esferas: 
administrativa, civil e penal. Seria inadequado que a transação envolvesse, por exemplo, 
a demissão de um funcionário público. Acompanhamos, pois, o magistério de Bitencourt: 
“o que impede que o crime de abuso de autoridade seja abrangido pela competência dos 
Juizados Especiais Criminais não é a previsão de procedimento especial – que agora é 
irrelevante –, mas a cominação de sanções especiais – perda de cargo e inabilitação para 
o exercício de função pública, que não são adequadas ao sistema de justiça consensual” 
(Juizados Especiais Criminais, p. 32). Admitindo o crime de abuso de autoridade como 
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infração de menor potencial ofensivo: TJMG: “Considerando que o crime previsto no 
art. 3.º, i, da Lei 4.898/65 é de menor potencial ofensivo, é o Juizado Especial Criminal o 
competente para apreciar e julgar” (RSE 1.0707.16.006070-3/001/MG, 1.ª Câmara Cri-
minal, rel. Wanderley Paiva, 08.08.2017, v.u.). TJRS: “O crime de abuso de autoridade 
previsto na Lei n.º 4.898/65, a pena máxima em abstrato não excede a dois anos, sendo 
considerada de menor potencial ofensivo (art. 61, da Lei n.º 9.099/95), mesmo que sujeito 
a procedimento especial” (CJ 70069193696 – RS, 4.ª Câmara Criminal, rel. Mauro Evely 
Vieira de Borba, 02.06.2016, v.u.).

117. Perda do cargo e inabilitação: segue-se, para a aplicação desta sanção, 
considerada autônoma ou cumulativa, o disposto na Lei 4.898/65 e não o previsto no 
art. 92, I, do Código Penal. Respeita-se o princípio da especialidade. A Lei de Abuso de 
Autoridade permite a imposição da perda do cargo (inclua-se, no contexto, o emprego e a 
função pública, igualmente, pois quem pode determinar o mais – perder o cargo – pode o 
menos – perder o simples emprego ou função) em qualquer caso de abuso de autoridade, 
acompanhada ou não de outra sanção. No Código Penal, o funcionário somente perde o 
cargo, função ou mandato se a condenação, por delito funcional, possuir pena mínima 
igual ou superior a um ano (art. 92, I, a) ou se for condenado a uma pena superior a qua-
tro anos, por qualquer delito (art. 92, I, b). Trata-se de efeito da condenação, vale dizer, é 
fundamental que o magistrado aplique pena privativa de liberdade para, depois, analisar 
se imporá a perda do cargo, função ou mandato (incluindo-se, no cenário, o emprego 
público). Mas, na Lei 4.898/65 deu-se autonomia ao julgador. Pode escolher entre as três 
penas (pecuniária, privativa de liberdade, perda do cargo – incluindo-se a função ou 
emprego – com inabilitação para o exercício da função por certo período) ou aplicá-las 
de modo cumulativo. Prevalece a lei especial. Nessa ótica, o magistério de Gilberto Passos 
de Freitas e Vladimir Passos de Freitas (Abuso de autoridade, p. 95). Deve haver muita 
cautela por parte do julgador para não exagerar na aplicação da pena de perda do cargo, 
reservando-a somente aos casos realmente graves.

117-A. Prescrição: a ausência de regulamentação do tema nesta lei remete a pres-
crição à Parte Geral do Código Penal (art. 12, CP). Portanto, quando a multa for aplicada 
isoladamente, prescreve em dois anos (art. 114, I, CP). A pena privativa de liberdade tem 
o máximo de seis meses, razão pela qual prescreve em três anos (art. 109, VI, CP). Esse 
novo prazo prescricional, mais severo, foi estabelecido pela Lei 12.234/2010; serve, apenas, 
para crimes cometidos a partir do dia 5 de maio de 2010. Os praticados anteriormente 
submetem-se ao antigo prazo de dois anos. A pena de perda do cargo e inabilitação para 
exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de até 3 anos é autônoma, ou seja, 
não se liga necessariamente à multa ou à detenção. Inexiste regra, no Código Penal, para 
esse tipo de sanção penal independente. Portanto, deve-se calcular a prescrição, in favor 
rei, pelo mínimo possível, ou seja, dois anos. Na jurisprudência: STJ: “1. As instâncias 
ordinárias cominaram a Waldeniz de Souza, condenado pelo crime de abuso de autori-
dade, cumulativamente, as penas de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, multa 
e perda do cargo público, bem como a inabilitação para o exercício de qualquer outra 
função pública pelo prazo de 3 (três) anos, com fundamento no art. 6.º, § 3.º, da Lei n.º 
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4.898/65. 2. Prescrita a pena privativa de liberdade e, por consequência, a pecuniária, 
deve ser declarada também a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão 
punitiva, quanto à perda do cargo público. Com efeito, a Lei de Abuso de Autoridade 
não estabelece normas acerca da prescrição para a pena funcional nela cominada, assim, 
em benefício do Réu, impõe-se aplicar o mesmo prazo utilizado para a pena de detenção 
e/ou multa, isto é, 2 (dois) anos. 3. Quanto à inabilitação para o exercício de qualquer 
outra função pública, deve-se ter em conta o comando do art. 118 do Código Penal, que 
determina que as penas mais leves prescrevem com as mais graves. E não há dúvida que, 
no caso, a pena mais rigorosa é a de detenção, não podendo o prazo prescricional dessa 
pena exceder a prescrição prevista para a restritiva de direitos” (AgRg no REsp 982.271/
RN 2007/0210850-5, 5.ª Turma, Rel. Laurita Vaz, DJ 31.05.2011).

118. Sanções penais autônomas ou cumulativas: por uma questão de lógica, a 
pena de perda de cargo (incluídos o emprego e a função pública) não pode ser aplicada 
se o magistrado optou pela pena de multa. Não teria sentido o funcionário pagar uma 
multa e perder o cargo. Parece-nos que essa perda ou é autônoma (considerada a mais 
grave das sanções) ou vem cumulada com pena privativa de liberdade.

119. Sanção específica da autoridade policial: existe a possibilidade de, respon-
dendo por abuso de autoridade, o policial, civil ou militar, receber sanção diferenciada 
das demais autoridades. Ele pode ser apenado com detenção e perda do cargo, com a 
acessoriedade de não exercer funções de natureza policial ou militar no distrito da culpa 
por um período variável de um a cinco anos. Pode, ainda, ser apenado somente com 
detenção, mantendo o cargo, mas sendo proibido de exercer as funções inerentes a esse 
cargo por um determinado período. Pode ser apenado apenas com a perda do cargo e 
também com a proibição do exercício da função policial ou militar por prazo de um a 
cinco anos. E pode, também, receber apenas a sanção de não poder exercer a função 
policial ou militar pelo período de um a cinco anos, não recebendo nem multa, nem 
detenção, nem perda do cargo. Segundo Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de 
Freitas, “verifica-se que tal pena é de suma importância, principalmente porque afasta o 
policial civil ou militar do local onde praticou o abuso de autoridade, exercendo, ainda, 
uma função não somente preventiva, como também servirá de advertência para os demais 
policiais da localidade”. E os autores ainda sugerem que o policial afastado, se continuar 
no cargo, logicamente, deve passar a residir em outro lugar, uma vez que o funcionário 
ou militar deve morar no local onde preste serviços (Abuso de autoridade, p. 103).

Art. 7.º Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de 
sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará 
a instauração de inquérito para apurar o fato.120

§ 1.º O inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas 
leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares, que estabeleçam o 
respectivo processo.121

§ 2.º Não existindo no Município, no Estado ou na legislação militar normas 
reguladoras do inquérito administrativo serão aplicadas, supletivamente, as 
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disposições dos arts. 219 a 225 da Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União).122

§ 3.º O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de 
aguardar a decisão da ação penal ou civil.123

120. Processo administrativo: o dispositivo em comento cuida da parte relativa 
à possibilidade de aplicação de sanção administrativa à autoridade acusada da prática de 
fato delituoso descrito na Lei 4.898/65. Portanto, recebida a representação (exposição do 
fato, demandando providências) da vítima, a autoridade superior competente (ex.: no 
caso de um juiz de direito, será o Corregedor Geral da Justiça) determina a instauração de 
procedimento para a apuração do fato. Não nos parece correto utilizar o termo inquérito 
na esfera administrativa (exceto no tocante aos militares), pois o mais indicado é a refe-
rência a sindicância ou investigação preliminar. Somente quando concluída a sindicância, 
verificada a justa causa para o processo administrativo – onde será, efetivamente, imposta 
a sanção administrativa, assegurada ampla defesa e contraditório à autoridade acusada 
– este será instaurado. O desprezo à representação do ofendido, sem justa causa, pode 
dar ensejo à prática do crime de condescendência criminosa (art. 320, CP) ou mesmo 
prevaricação (art. 319, CP), conforme a situação.

121. Legislação específica: cada carreira, em regra, conta com lei específica que 
a rege. Nesta, existe sempre um capítulo destinado à imposição de sanções e à apuração 
de faltas. É justamente o que deve ser seguido. Exemplos: Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional; Lei Orgânica do Ministério Público; Estatuto dos Funcionários Públicos da 
União; Estatuto dos Funcionários Públicos dos Estados etc. Logo, a melhor leitura do § 
1.º do art. 7.º é a seguinte: a sindicância deve obedecer ao procedimento estabelecido em 
lei própria, regente da carreira do servidor acusado, para ser concluída.

122. Regra residual: por cautela, estabeleceu a Lei 4.898/65 ser o Estatuto dos 
Funcionários Públicos da União (atualmente a Lei Federal 8.112/90, arts. 143 a 182) 
o modelo a ser adotado em caso de inexistência de lei específica regendo a carreira do 
servidor acusado de abuso de autoridade.

123. Processo administrativo conclusivo: independente que é a esfera administra-
tiva das órbitas civil e penal, deve, realmente, o processo administrativo (agora a lei utiliza 
o termo correto, pois é o processo administrativo que possibilita a aplicação de sanção ao 
servidor – e não a mera sindicância ou inquérito) ter um trâmite célere (porém assegurados 
o contraditório e a ampla defesa), com aplicação da sanção cabível, se apurada a culpa do 
servidor. Não teria sentido sobrestá-lo para aguardar decisão final do, infelizmente, lento 
Poder Judiciário, tanto na esfera cível quanto na criminal. Se, porventura, aplicada a pena 
de demissão, somente para ilustrar, o servidor for absolvido na Vara Criminal, com base 
na inexistência do fato (art. 386, I, CPP), deverá ser reintegrado ao cargo, emprego ou 
função, com todos os pagamentos de todas as vantagens e benefícios atrasados. Mas, por 
outro lado, pode ocorrer absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas (art. 
386, VII, CPP) e, ainda assim, não ser o caso de retorno ao cargo, função ou emprego. 
Se não houve provas suficientes para a condenação criminal, não quer isto significar a 
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inexistência de elementos mínimos para a aplicação da sanção administrativa. E mais: 
pode ocorrer de o abuso, na órbita criminal, redundar em absolvição por critérios exclu-
sivamente penais, como ausência de elemento subjetivo específico – vontade de abusar 
do poder, o que não implica, em hipótese alguma, a inexistência de ilícito administrativo, 
com a merecida sanção.

Art. 8.º A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade 
civil ou militar.124

124. Registro da sanção administrativa: tal medida se dá, normalmente, por 
imposição das leis regentes das carreiras públicas. Entretanto, em caso de inexistência de 
previsão legal para tanto – ou ausência de lei específica para o servidor acusado – vale a 
cautela fixada no art. 8.º da Lei 4.898/65. A consequência será importante para avaliação 
do mérito do funcionário em relação a vários pontos: promoção, remoção, ingresso em 
outra carreira pública etc.

Art. 9.º Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade 
administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida, pela 
vítima do abuso, a responsabilidade civil ou penal ou ambas, da autoridade 
culpada.125-126

Art. 10. (Vetado.)

125. Independências das apurações: já ficou bem claro que as sanções administra-
tiva, civil e penal são distintas e podem ocorrer autônoma ou concomitantemente. Logo, 
as apurações nas três esferas – administrativa, civil e penal – são, naturalmente, diversas. 
O art. 9.º da Lei 4.898/65 é redundante. Não deve ficar a impressão de que a ação penal é 
condicionada, isto é, depende de representação da vítima para que o Ministério Público 
atue. A representação dá-se na órbita administrativa. No campo penal, nesse caso, deve 
ser entendida a manifestação do ofendido como mera comunicação do fato criminoso 
para as providências cabíveis. Quanto à órbita civil, não se cuida de representação, mas de 
autêntico ajuizamento de ação, por intermédio de advogado. Se a pessoa for pobre, cabe 
a indicação de advogado do Estado, que se compromete a fornecer assistência judiciária 
gratuita aos necessitados.

126. Responsabilidade civil do Estado e do servidor: menciona o art. 9.º poder 
a vítima ajuizar ação civil contra a autoridade culpada. Entretanto, o ideal é que dirija 
sua pretensão contra o Estado, que responderá objetivamente pelos erros de seu servidor. 
Posteriormente, volta-se o Estado contra o acusado para obter de volta o que foi obrigado 
a desembolsar, indenizando a vítima (eventualmente, pode denunciar a lide ao servidor, 
cuidando-se, em nosso entendimento, de situação de litisconsórcio facultativo). Anote-se 
o disposto no art. 37, § 6.º, da 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 
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nos casos de dolo ou culpa”. Comentando o dispositivo, dizem Gilberto Passos de Freitas 
e Vladimir Passos de Freitas: “Trata-se de responsabilidade objetiva, dispensada, pela 
vítima, demonstração de culpa do agente público. Então, como conciliar o dispositivo 
da Lei 4.898/65 com o texto da Lei Maior? Cremos que o art. 9.º estabelece, apenas, uma 
faculdade da vítima. Vale dizer, poderá ela, querendo, acionar diretamente a autoridade 
culpada. Não estará obrigada a intentar ação contra a pessoa jurídica à qual esteja ela 
subordinada. [...] Em suma, cabe à vítima a escolha. Poderá dirigir seu pedido contra o 
Estado ou, diretamente, contra a autoridade. E, também, porque nada impede, contra 
ambos simultaneamente” (Abuso de autoridade, p. 109-110). É natural que a Fazenda 
(Estadual ou Nacional) pode defender-se alegando culpa exclusiva da vítima ou motivo 
de força maior. Não teria sentido ter que pagar indenização ao autor que alega ter sido 
preso injustamente, quando, na verdade, havia mandado judicial para sua captura e ele 
somente foi algemado, por exemplo, porque resistiu à prisão.

Art. 11. À ação civil serão aplicáveis as normas do Código de Processo 
Civil.127

127. Inutilidade do dispositivo: não se concebe que à ação civil sejam aplicadas, 
quanto ao desenrolar, outras normas que não as do Código de Processo Civil. Logo, tal 
norma é inútil.

Art. 12. A ação penal128 será iniciada, independentemente de inquérito 
policial ou justificação, por denúncia do Ministério Público, instruída com a 
representação da vítima do abuso.129

128. Natureza da ação penal: é pública incondicionada. Portanto, o Ministério 
Público não depende da representação da vítima para ingressar com a ação penal. É o 
disposto no art. 1.º da Lei 5.249/67: “A falta de representação do ofendido, nos casos de 
abusos previstos na Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, não obsta a iniciativa ou o curso 
de ação pública”.

129. Justa causa para a ação penal: trata-se de ação penal e não de ação civil, 
motivo pelo qual não se pode admitir, em hipótese nenhuma, o ajuizamento da demanda, 
ou seja, o recebimento da denúncia pelo juiz, sem que existam, amparando a acusação, 
provas pré-constituídas. Em nome da celeridade, objetivo da Lei 4.898/65, menciona-se 
a dispensa do inquérito policial ou de justificação, bastando a representação da vítima 
acompanhando a denúncia. Ora, se o ofendido apresenta ao Ministério Público uma 
singela petição, narrando fatos contra a autoridade, sem oferecer qualquer prova do 
que alega, como pode o promotor ou procurador da República simplesmente ingressar 
com ação penal? É evidente constrangimento ilegal. Ninguém pode ser criminalmente 
processado se não houver um mínimo de sustentabilidade para a acusação. Atualmente, 
vários diplomas legais vêm incluindo em seus dispositivos, como cautela, a figura da 
defesa preliminar, isto é, antes de haver o recebimento da denúncia, que foi apresentada 
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acompanhada de inquérito ou de outras provas, o acusado pode se defender, buscando 
evitar que o magistrado receba a peça acusatória. Se assim é, não teria o menor sentido 
dar guarida ao disposto na Lei 4.898/65, seguindo-se uma interpretação literal, comple-
tamente dissociada do processo constitucional garantista estabelecido e consagrado pela 
Constituição Federal de 1988. Aliás, nem no Código de Processo Penal, que é anterior à 
Lei de Abuso de Autoridade, prevê-se tamanho absurdo. Portanto, segundo nos parece, 
a única possibilidade de não se valer o órgão acusatório do inquérito policial, é possuir 
provas suficientes, conseguidas de outra maneira (por exemplo: recebimento de cópia do 
processo administrativo, onde se apurou a culpa da autoridade pelo abuso cometido). No 
mínimo, deve a vítima, ao oferecer sua representação ao Ministério Público, instruí-la com 
documentos suficientes para que o inquérito seja dispensável. Do contrário, uma denúncia 
acompanhada de singela petição da vítima, dizendo-se lesada por atitude da qualquer 
autoridade, se recebida pelo juiz, constitui flagrante constrangimento ilegal, merecendo 
a ação penal ser trancada por intermédio da impetração de habeas corpus. Sobre o tema, 
esclarecem Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas que a possibilidade de 
oferecimento de denúncia de plano, embora “elogiável”, aumenta a responsabilidade do 
representante do Ministério Público, uma vez que a representação da vítima pode ser o 
resultado de “mero capricho ou vingança”. Caberia, então, ao promotor (ou procurador 
da República) “efetuar diligências para suprir as lacunas existentes, podendo, para tanto, 
remeter peças à Polícia, requisitando a instauração de inquérito policial, ou diligenciar 
pessoalmente” (Abuso de autoridade, p. 117).

Art. 13. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, 
aquele, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,130 denunciará o réu, desde 
que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao juiz a sua 
citação, e, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento.131

§ 1.º A denúncia do Ministério Público será apresentada em duas vias.

130. Prazo para a denúncia: recebida a representação da vítima – acompanhada 
dos documentos indispensáveis – ou o inquérito policial – que pode ser instaurado mesmo 
sem a concordância do ofendido, pois a ação é publica incondicionada – o representante 
do Ministério Público tem 48 horas (na realidade, dois dias) para oferecer a denúncia, 
ser for o caso. Não o fazendo nesse prazo, a consequência será a possibilidade de a vítima 
ingressar com queixa-crime, valendo-se da ação penal privada subsidiária da pública (art. 
16, Lei 4.898/65).

131. Defesa preliminar: não é aplicável na Lei 4.898/65, que possui procedimento 
especial, não devendo seguir, portanto, o disposto no art. 514 do CPP. Excepcionalmen-
te, aplica-se o procedimento previsto no CPP (art. 514) se houver concurso de crimes, 
constituindo o abuso de autoridade o delito de menor gravidade.

Art. 14. Se o ato ou fato constitutivo do abuso de autoridade houver 
deixado vestígios o ofendido ou o acusado poderá:132
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a) promover a comprovação da existência de tais vestígios, por meio de 
duas testemunhas qualificadas;133

b) requerer ao juiz, até 72 (setenta e duas) horas antes da audiência de 
instrução e julgamento, a designação de um perito para fazer as verificações 
necessárias.

§ 1.º O perito ou as testemunhas farão o seu relatório e prestarão seus 
depoimentos verbalmente, ou o apresentarão por escrito, querendo, na 
audiência de instrução e julgamento.

§ 2.º No caso previsto na letra a deste artigo a representação poderá conter 
a indicação de mais duas testemunhas.134

132. Vestígios: se a infração penal deixar vestígios materiais (rastro, pista visível) 
é obrigatória, em regra, a realização de exame de corpo de delito (prova pericial), como 
dispõe o art. 158 do CPP. Porém, na Lei 4.898/65, com o fito de buscar a celeridade, ad-
mite-se a formação do corpo de delito (materialidade) do crime de abuso de autoridade 
em audiência, apresentando-se, para depor, duas testemunhas qualificadas ou, preferindo, 
pedir ao juiz que designe um perito para fazê-lo. Há, pois, opção entre testemunhas e pe-
rícia. Na lei processual penal comum, inexiste tal opção. O caminho é a perícia. Somente 
sendo esta impossível, parte-se para a realização de prova testemunhal (art. 167, CPP).

133. Testemunhas qualificadas: entende-se sejam pessoas com qualificação su-
ficiente para atestar a existência dos vestígios. Exemplos: se houve lesão corporal, o ideal 
é que sejam arrolados médicos para depor; se houve lesão ao patrimônio, valeria chamar 
engenheiros (prejuízo a um imóvel) ou contador (prejuízo financeiro).

134. Número de testemunhas a ouvir: pelo disposto no § 2.º do art. 14 da Lei 
4.898/65, vislumbra-se a possibilidade de serem arroladas duas testemunhas dos fatos pela 
acusação, baseada na representação da vítima, acrescido o rol de mais duas, se houver 
necessidade de provar a materialidade. Logo, no máximo, quatro pessoas. Se não houver 
representação, mas inquérito, pensamos que o Ministério Público também somente poderá 
arrolar duas pessoas (ou quatro, se preferir produzir a prova da materialidade em juízo). 
Tudo, em nome da celeridade. Assim sendo, cabe à defesa o mesmo número: duas para 
os fatos em geral ou quatro, isto é, mais duas, se pretender contestar a materialidade.

Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a de-
núncia requerer o arquivamento da representação, o juiz, no caso de consi-
derar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao 
Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, ou designará outro órgão do 
Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, ao qual só 
então deverá o juiz atender.135

135. Controle da obrigatoriedade da ação penal pública: no mesmo estilo do 
art. 28 do Código de Processo Penal, o art. 15 prevê a hipótese de ser pedido o arqui-
vamento da representação (o legislador está cismado com a dispensa do inquérito ou 
outras peças de informação e somente se refere à representação da vítima), por falta de 
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elementos para o ajuizamento da ação penal. Nesse caso, se o juiz acolher, determinan-
do o arquivamento, não cabe recurso algum. Se discordar, remeterá os autos formados 
(denúncia + representação + documentos) ao Procurador-Geral de Justiça, que poderá 
acolher as razões do magistrado e designará outro promotor para oferecer denúncia. Se 
discordar do juiz, insistirá no arquivamento, o que obrigará o magistrado a acolher a ma-
nifestação, determinando que os autos sigam ao arquivo. No caso do Ministério Público 
Federal, remete-se o feito, para análise, a uma Câmara, formada por três Procuradores 
da República, que irão atuar como faz o Procurador-Geral de Justiça na esfera estadual. 
Quando houver inquérito policial, em lugar da representação da vítima, o procedimento 
é o mesmo.

Art. 16. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo 
fixado nesta Lei, será admitida ação privada. O órgão do Ministério Público 
poderá, porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva 
e intervir em todos os termos do processo, interpor recurso e, a todo tempo, 
no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.136

136. Ação penal privada subsidiária da pública: o art. 16 da Lei 4.898/65 segue 
o disposto no art. 29 do CPP. Caso o Ministério Público não ingresse com a ação penal 
em 48 horas, cabe a atuação do ofendido, propondo, por intermédio de advogado, quei-
xa-crime. O órgão do Ministério Público, se for recebida a queixa, passará a atuar como 
custos legis (fiscal da lei). Pode controlar o teor da queixa, aditando-a, se houver algum 
erro, bem como repudiando-a, se for inepta, oferecendo, em seu lugar, a devida denúncia. 
Intervirá em todos os termos do processo, podendo interpor recursos e retomar o polo 
ativo, se houver negligência na atuação do querelante. Na jurisprudência: STF: “Com 
efeito, a multicitada Lei n. 4.898/1965, em seu artigo 16, estabelece que, ‘Se o órgão do 
Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei [quarenta e oito 
horas, conforme dispõe o artigo 13], será admitida ação privada. O órgão do Ministério 
Público poderá, porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e 
intervir em todos os termos do processo, interpor recursos e, a qualquer tempo, no caso 
de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal’ (grifei). Ora, revela o 
exame dos presentes autos que o MM. Juiz Federal a quo, por de fl. 27, ao detectar que a 
hipótese cuidava de crimes a serem processados ‘mediante ação penal pública’, intimou 
‘os querelantes, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem 
prova da inércia do Ministério Público Federal, sob pena de rejeição da queixa-crime 
(artigo 43, inciso III, do CPP)’. Apresentaram, então, os querelantes o despacho retrodes-
tacado, proferido pelo Procurador da República no Estado do Amapá, determinando ‘o 
arquivamento do presente procedimento’. Intimado a manifestar-se sobre a presente 
queixa-crime, o Ministério Público Federal, pelo mesmo Procurador da República que 
‘determinou o arquivamento’ supradestacado, repudiou-a, ‘requerendo o seu não recebi-
mento’ (fls. 34/35). Daí, então, o recebimento da queixa-crime (cf. fls. 39/41) e, após o 
processamento do feito, o seu sentenciamento, com base nos seguintes fundamentos, que 
destaco, no particular: ‘O processo teve desenvolvimento válido e regular. Nenhuma 

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V1_12ed_1218448.indb   45 15/03/2019   11:26:28



Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1 • NucciArt. 16

46

nulidade a expungir, especialmente quanto a eventual cerceamento ao direito constitu-
cional de ampla defesa. Entretanto, sobre as alegações feitas pelo Ministério Público Fe-
deral é importante frisar que ao invés daquele Órgão ter agido nos termos do art. 13 ou 
15 da Lei n. 4.898/1964 (oferecimento de denúncia ou pedido de arquivamento da repre-
sentação formulada pelos requerentes), arquivou diretamente a aludida representação, 
sem nenhum pronunciamento do Poder Judiciário. Como a conduta do Parquet Federal 
não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, não poderia produzir efeitos ju-
rídicos, sobretudo o de impedir que os ofendidos manejassem a presente ação penal 
privada subsidiária da pública para apurar os fatos em questão’. 7. A jurisprudência do 
Supremo Tribunal assentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário para o exame 
de ofensa indireta à Constituição da República, cuja aferição dependa da análise prévia 
da legislação infraconstitucional. É o que se verifica na espécie, em que discutida a legi-
timidade ativa dos querelantes para a propositura de queixa-crime. Nesse sentido: ‘O 
embargante, antes de comunicar/representar perante o MP propôs a queixa o que gerou 
ilegitimidade da parte Autora, conforme sentença e acórdão desta Turma Recursal. Ora, 
entendimento diverso do adotado pelo Corte de origem, como deseja o recorrente, quan-
to a legitimidade, in casu, para a propositura da presente ação penal, implicaria, neces-
sariamente, a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (Código 
de Processo Penal), bem como no reexame do contexto fático-probatório engendrado 
nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, 
incide no caso o Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que inter-
dita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para 
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (RE 718.162/BA, Relator o 
Ministro Luiz Fux, DJe 07.11.2012); ‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Ne-
gativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, 
do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legitimidade ativa ad causam. Legis-
lação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A 
jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fun-
damentada. 2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 
dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofen-
sa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inviável em recurso extraordinário 
a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Inci-
dência das Súmulas n.ºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido’ (AI 666.754 
AgR/MA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 09.03.2011). 8. Pelo exposto, nego segui-
mento a este recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 
21, § 1.º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (RE 800.889/DF, rel. 
Cármen Lúcia, DJ 21.03.2014). TJRJ: “Trata-se de recurso interposto pelo querelante em 
ação penal privada subsidiária da pública contra decreto que rejeitou a queixa-crime por 
ausência de condição de procedibilidade, e atipicidade das condutas. Versa a ação pro-
posta sobre a prática de crime previsto no artigo 3.º, alíneas a e j, e artigo 4.º, alínea a, 
ambos da Lei n.º 4.898/65. O Recorrente pugna pela reforma da sentença, e regular 
prosseguimento do feito. Aduz que o denunciado, G. G. L., Delegado de Polícia, teria 
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cometido os ilícitos penais mencionados na peça exordial, abusando de sua autoridade 
no exercício da função ao efetuar prisão em flagrante de J. de O. Argumenta, ademais, 
que o Recorrido não teria lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, além de ter tipificado 
a conduta equivocadamente, não tendo permitido ao Querelante acesso aos autos. Em 
contrarrazões, o Recorrido, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pelo desprovi-
mento do recurso, mantida a r. sentença de primeiro grau, in totum. O ilustre membro 
do Parquet com atribuição junto ao Juízo a quo requer seja negado provimento ao recur-
so, mantendo-se os termos da sentença recorrida, que acolheu a manifestação ministerial. 
A promoção do Ministério Público reputou ausente a inércia do Parquet, condição de 
procedibilidade da ação penal subsidiária, e atipicidade da conduta narrada na inicial 
acusativa. Parecer do Ministério Público junto à Turma Recursal opina pelo conhecimen-
to, e não provimento do recurso. Esclareceu o Parquet que a conduta narrada na queixa-
-crime é atípica, por ausência do elemento subjetivo dos tipos penais, não se vislumbran-
do a condição de procedibilidade prevista em lei para a propositura da ação penal priva-
da subsidiária da pública. [...] Ação penal privada subsidiária da pública. Sentença que 
rejeita a queixa-crime por ausência de condição de procedibilidade. Decisão de arquiva-
mento. Irrecorribilidade. Conhecimento do recurso. Desprovimento. O efeito devolutivo 
do recurso consiste no exame da possibilidade de ajuizamento de ação penal privada 
subsidiária da pública. A possibilidade de ajuizar tal ação pressupõe a inércia do Minis-
tério Público, consoante previsão contida no art. 29 do Código de Processo Penal. Em se 
tratando de imputação de abuso de autoridade, a Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, 
em seu art. 16, também contempla tal possibilidade. A inércia do Ministério Público, 
portanto, é o pressuposto do exercício do direito de ação, em casos que tais. Cumpre 
examinar, então, se, no caso vertente, tal inércia teria se caracterizado. A representação 
por abuso de autoridade foi protocolizada em 20.09.2012, no Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro. Sobredita peça foi endereçada à Promotoria de Investigação Penal 
responsável pela Corregedoria Interna de Polícia Civil. Referido órgão, em 21.09.2012, 
solicitou informações ao Corregedor-Geral de Polícia Civil. No caso em exame, o Órgão 
de Atuação do Ministério Público ao qual foi endereçada a petição concluiu não ostentar 
atribuição para apreciá-la, conforme manifestação de 20 de outubro de 2012, às fls. 278-
v, dos autos da Representação. Ressalte-se que o membro do Ministério Público com 
atribuição, qual seja, o que atua junto ao II Juizado Especial Criminal, só tomou conhe-
cimento do fato em 03.10.2012, data em que imediatamente solicitou cópia integral do 
procedimento originado da representação. O pleito foi deferido pelo r. Juízo II JECRIM, 
conforme se verifica da decisão de fls. 40. Deste modo, não há que se falar em inércia do 
Ministério Público, vez que o Órgão de Atuação, com atribuição, ainda não dispunha dos 
elementos necessários à deflagração da ação penal. A queixa subsidiária, s.m.j., foi ajui-
zada de forma precipitada. Anexados os autos do procedimento que tramitou na Promo-
toria de Investigação Penal, o Órgão de Atuação do Ministério Público junto ao Juízo a 
quo se manifestou, em data de 27 de novembro de 2012, de forma fundamentada (fls. 
85/89) no sentido do arquivamento do procedimento investigatório. O Juízo, na r. decisão 
de fls. 90, na mesma data, determinou o arquivamento, na esteira da promoção ministe-
rial. Consoante reiterada jurisprudência das Turmas Recursais Criminais de nosso Esta-
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do, incabível a interposição de recurso contra decisão de arquivamento. [...] Ante o ex-
posto, considerando as razões expostas, voto pelo conhecimento e não provimento do 
recurso, mantendo-se a sentença que rejeitou a queixa, pelos próprios fundamentos, bem 
como por aqueles tecidos no presente voto” (APR 03822968120128190001/RJ, 2.ª Turma 
Recursal Criminal, rel. Claudia Marcia Goncalves Vidal, DJ 25.07.2014).

Art. 17. Recebidos os autos, o juiz, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, proferirá despacho, recebendo ou rejeitando a denúncia.137

§ 1.º No despacho em que receber a denúncia, o juiz designará, desde 
logo, dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, que deverá ser 
realizada, improrrogavelmente, dentro de 5 (cinco) dias.138

§ 2.º A citação do réu para se ver processar, até julgamento final e para 
comparecer à audiência de instrução e julgamento, será feita por mandado su-
cinto que será acompanhado de segunda via da representação e da denúncia.

137. Recebimento da denúncia: impôs a lei somente o prazo (48 horas), mas 
não o dever de fundamentar o recebimento. Logo, segue-se o padrão do processo penal 
brasileiro em geral. Para o recebimento, não há necessidade de fundamentação (note-se, 
mais uma vez, o perigo de receber denúncia acompanhada de singela representação da 
vítima, sem qualquer elemento probatório). Para a rejeição, exige-se o fundamento. Não 
deixa de ser uma incongruência, pois todas as decisões do Poder Judiciário devem ser 
fundamentadas (ver, sobre o tema, a nota 106 ao art. 41 do nosso Código de Processo Penal 
comentado).

138. Busca da celeridade e atropelo à Constituição: impõe a lei que o juiz, ao 
receber a denúncia, designe audiência para ser realizada em cinco dias. A partir daí, 
cita-se o réu. Nenhuma testemunha será intimada, mas elas podem ser apresentadas 
pelas partes em audiência (art. 18 desta Lei). Ora, afundou-se o princípio constitucional 
da ampla defesa, prejudicando-se, inclusive, o órgão acusatório. O réu terá pouquíssimo 
tempo para contatar seu advogado, que precisa inteirar-se dos fatos e das provas, bem 
como deverá implorar às suas testemunhas para o comparecimento em audiência. Se 
alguma delas morar fora da Comarca, dependerá da caridade do juiz, que, se julgar 
relevante, expede carta precatória para ouvi-la. Não há a menor dúvida de que essa 
pressa conduz, se realizados os atos dessa maneira, a um inevitável cerceamento de 
defesa – e também de acusação. A inconstitucionalidade é nítida. Conta-se, no entanto, 
com a lentidão do Judiciário, que, raramente, terá pauta ou funcionários suficientes 
para designar e realizar a audiência no prazo de cinco dias, a contar do recebimento 
da denúncia. Mas, ainda que haja celeridade, esta jamais poderá interferir na garantia 
constitucional da ampla defesa.

Art. 18. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas 
em juízo, independentemente de intimação.139
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Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória140 para a au-
diência ou a intimação de testemunhas ou, salvo o caso previsto no art. 14, b, 
requerimentos para a realização de diligências, perícias ou exames, a não ser 
que o juiz, em despacho motivado, considere indispensável tais providências.

139. Contradita: olvidou o legislador o direito de contraditar a testemunha que a 
parte possui. Como analisar se a testemunha é imparcial ou parcial se nem mesmo se sabe 
quem será apresentado para depor? Mais uma vez, a pressa utilizada pela Lei 4.898/65, 
quanto ao procedimento, gera ferida exposta ao princípio da ampla defesa e também lesa 
o contraditório.

140. Precatória: é um direito da parte – seja acusação, seja defesa – ouvir testemu-
nhas. E é um direito destas não ser ouvida fora do local onde reside. Ora, assim sendo, 
é óbvio que não fica exclusivamente ao critério judicial deferir ou não a expedição de 
precatória para ouvir pessoas fora da sua Comarca. É um dever fazê-lo. O que pode tam-
bém determinar é um prazo razoável para que a precatória seja cumprida. Cabe, então, à 
parte diligenciar para que o ato se dê no prazo marcado, sob pena de não ser útil a prova 
produzida.

Art. 19. À hora marcada, o juiz mandará que o porteiro dos auditórios 
ou o oficial de justiça declare aberta a audiência, apregoando em seguida 
o réu, as testemunhas, o perito, o representante do Ministério Público ou o 
advogado que tenha subscrito a queixa e o advogado ou defensor141 do réu.

Parágrafo único. A audiência somente deixará de realizar-se se ausente 
o juiz.142

141. Advogado e defensor: são termos correlatos, de modo que se torna inviável a 
distinção feita no art. 19 da Lei 4.898/65. Quem defende o acusado é seu advogado, logo, 
seu defensor. E este, de acordo com as regras legais, precisa ser um advogado.

142. Ausência de outras partes: é natural que, atualmente, ausente o represen-
tante do Ministério Público não possa ser realizada a audiência, pois inexiste a figura do 
promotor ad hoc. Logo, é incabível dizer que somente se o juiz faltar não se realiza o ato. 
Por outro lado, pode ser que o defensor tenha um imprevisto e avise a tempo ao juízo. 
Não pode este nomear um defensor ad hoc, prejudicando os interesses do réu e realizando 
a audiência. Em suma, a celeridade imposta pela Lei 4.898/65 é artificial e pérfida, pois 
corrói princípios constitucionais e processuais, aniquilando, se cumprida à risca, a ampla 
defesa, o contraditório e a busca da verdade real.

Art. 20. Se até meia hora depois da hora marcada o juiz não houver 
comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar 
do livro de termos de audiência.

Art. 21. A audiência de instrução e julgamento será pública,143 se con-
trariamente não dispuser o Juiz, e realizar-se-á em dia útil, entre 10 (dez) e 
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18 (dezoito) horas, na sede do juízo ou, excepcionalmente, no local que o 
juiz designar.

143. Princípio da publicidade e suas exceções: a regra é a publicidade dos atos 
processuais, logo, também das audiências. Porém, é viável a decretação de sigilo pelo 
magistrado, se o interesse público assim exigir ou em nome do direito à intimidade (ver a 
nota 1, item 3.2, ao Livro I do nosso Código de Processo Penal comentado). Se a audiência 
correr a portas fechadas, dela poderão participar o órgão acusatório, o defensor e o réu. 
Este somente será retirado se perturbar o ambiente, mas seu advogado jamais sairá do 
recinto.

Art. 22. Aberta a audiência o juiz fará a qualificação e o interrogatório 
do réu, se estiver presente.143-A-144

Parágrafo único. Não comparecendo o réu nem seu advogado, o juiz 
nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência e nos ulteriores 
termos do processo.145

143-A. Especialidade: sustentamos que os procedimentos de leis especiais prevale-
cem sobre o procedimento comum do CPP e não devem ser alterados pela edição da Lei 
11.719/2008, que modificou normas gerais do processo penal. Para outros esclarecimentos, 
consultar a nota 210-A ao art. 55 da Lei de Drogas.

144. Interrogatório: deve ser realizado de acordo com as regras do processo penal 
comum (arts. 185 e seguintes, CPP).

145. Nomeação imediata: constitui ofensa à ampla defesa. Se o réu, pessoalmente 
citado, não comparecer, nem tampouco seu advogado, é fundamental que o magistrado 
nomeie um defensor dativo, mas que precisa tomar conhecimento do caso e preparar a 
linha de defesa, afinal, esta não pode ser meramente formal, mas, sim, eficaz. Portanto, 
nomear o defensor e prosseguir com os atos, ouvindo testemunhas e finalizando a colheita 
da prova implica lesão à garantia constitucional da ampla defesa.

Art. 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o juiz dará a palavra, 
sucessivamente, ao Ministério Público146 ou ao advogado que houver subscrito 
a queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo prazo de 15 (quinze) minutos 
para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.147

146. Assistente de acusação: se houver, deve dividir o tempo com o representante 
do Ministério Público.

147. Debates em audiência: cuida-se de homenagem ao princípio da oralidade, 
que contribuiu com a celeridade processual. Certamente, produz efeitos positivos se as 
partes estiverem convenientemente preparadas para os debates. Por isso, em nota anterior 
sustentamos ser inviável a nomeação de defensor dativo ao réu ausente, que não tenha 
apresentado advogado constituído, com o prosseguimento da instrução.
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Art. 24. Encerrado o debate, o juiz proferirá imediatamente a sentença.148

148. Conclusão dos autos: não se pode obrigar o magistrado a proferir a sentença 
no termo. A meditação e a formação do convencimento, mormente em casos complexos, 
podem demandar maior tempo. É viável que os autos sejam levados à conclusão e a sen-
tença possa ser proferida em breve tempo, mas não em audiência.

Art. 25. Do ocorrido na audiência o escrivão lavrará no livro próprio, 
ditado pelo juiz, termo que conterá, em resumo, os depoimentos e as alega-
ções da acusação e da defesa, os requerimentos e, por extenso, os despachos 
e a sentença.149

Art. 26. Subscreverão o termo o juiz, o representante do Ministério Pú-
blico ou o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor 
do réu e o escrivão.

149. Resumo da audiência: atualmente, podendo o juiz valer-se de gravação, es-
tenotipia e outros recursos tecnológicos, cuida-se de boa providência elaborar um termo 
resumido, contendo todo o histórico do ocorrido em audiência. Porém, se outras formas 
de registro não forem viáveis, é preciso muita cautela com a elaboração do resumo, pois 
este envolverá, inclusive, os depoimentos das testemunhas, podendo faltar alguma parte 
essencial ao entendimento do que foi narrado.

Art. 27. Nas comarcas onde os meios de transporte forem difíceis e não 
permitirem a observância dos prazos fixados nesta Lei, o juiz poderá aumentá-
-los, sempre motivadamente, até o dobro.150

150. Prazo dobrado: não reduz o efeito já desenvolvido de lesão à ampla defesa. 
Se a audiência for realizada no prazo de dez dias (em lugar de cinco), não haverá muita 
alteração, até porque continuará sendo, segundo o disposto nesta Lei, inviabilizada a 
intimação de testemunhas, a produção de outras provas e a expedição de precatória.

Art. 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as normas do Código de 
Processo Penal, sempre que compatíveis com o sistema de instrução e julga-
mento regulado por esta Lei.151

Parágrafo único. Das decisões, despachos e sentenças, caberão os recur-
sos e apelações previstas no Código de Processo Penal.152

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.

151. Aplicação subsidiária do CPP: esta Lei contém tantos equívocos no tocante 
ao respeito aos direitos e garantias individuais que jamais poderia eleger o Código de 
Processo Penal como diploma secundário. Note-se que o CPP não é um primor de res-
peito aos princípios constitucionais hoje vigentes em matéria de processo penal, mas é 
bem melhor que a Lei 4.898/65.
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152. Recursos: são os previstos no Código de Processo Penal. Como o rito da Lei 
4.898/65 é extremamente curto, poucos recursos interessam. Utiliza-se o recurso em sen-
tido estrito se a denúncia for rejeitada. Caso tenha sido recebida, não é caso de recurso, 
mas de impetração de habeas corpus (ação constitucional). No mais, deve-se interpor 
apelação, com procedência ou improcedência da causa.

Brasília, 9 de dezembro de 1965; 144.º da Independência e 77.º da Re-
pública.

H. Castello Branco
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