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ABUSO DE AUTORIDADE  
(Lei n. 13.869/19, de acordo com o Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/19)  
 
1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS ACERCA DA ORIGEM DA NOVA LEI DE 
ABUSO DE AUTORIDADE  
 
1.1 - Esta lei surge num contexto de revanchismo. 
 
1.2 – Já estava passando da hora do abuso de autoridade receber um 
tratamento legislativo diferente  
 
A antiga Lei de Abuso de Autoridade já estava ultrapassada (Lei nº 4898/1965). 
 
A única pena privativa de liberdade contida na lei antiga era a de 10 dias a 6 
meses (Art. 6º, Lei 4.898/1965).  
 

Revogada Lei n. 4.898/65  
 
Art. 6º (...)  
§3º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos arts. 
42 a 56 do Código Penal e consistirá em:  
(...)  
b) detenção por 10 dias a seis meses;  
(...)  

 
 
Todos os crimes previstos na lei revogada eram de competência do Juizado 
Especial Criminal (JECRIM).  
 
Grande parte destes crimes gerava prescrição. 
 
RENATO BRASILEIRO: a nova lei pune a chamada “espetacularização do 
Processo Penal”  
 
2. BEM JURÍDICO TUTELADO  
 
Bem jurídico tutelado GERAL – dever de probidade e lealdade do agente 
público para com o Estado 
+ 
Bem Jurídico tutelado ESPECÍFICO a depender do tipo penal 
 
 
A doutrina entende que os crimes de abuso de autoridade são CRIMES 
PLURIOFENSIVOS, isto é, que tutelam mais de um bem jurídico.  



 
• Bens jurídicos tutelados:  
 
GERAL (i) Dever de lealdade/probidade do agente público: quem exerce uma 
função pública tem a obrigação de respeitar princípios basilares como a 
legalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.  
 
ESPECÍFICOS (ii) Liberdade de locomoção (crimes do art. 9º e 10); honra 
objetiva/subjetiva do agente (Art. 13); liberdade individual; assistência de 
advogado, dentre outros.  
 

3. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DOS CRIMES DE ABUSO DE 

AUTORIDADE. 

Lei n. 13.869/19  
Art. 1º. (...) 

§1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de 
autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade 
específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.  

 
O Art. 1º, §1º tem natureza de NORMA GERAL, aplicando-se, como regra, a 
todos os crimes previstos na lei.  
 
MUITA ATENÇÃO: os crimes da Lei de Abuso de Autoridade devem contar 
com a presença não só do elemento subjetivo geral do tipo, mas também do 
elemento subjetivo especial do tipo (especial fim de agir).  
 
Exemplo (furto):  
• Elemento subjetivo geral = dolo (vontade/consciência) de subtrair.  

• Elemento subjetivo especial/especial fim de agir = para si ou para 
outrem.  
 
CUIDADO: a ausência de qualquer um deles gera ATIPICIDADE.  
 
Exemplo: o promotor que deixa transcorrer o prazo de 15 dias e não oferece 
denúncia em caso de réu solto, não responderá pelo crime de prevaricação, 
uma vez que, a princípio, não há no caso concreto presença de nenhum 
elemento subjetivo especial. E, como o juízo acerca do elemento subjetivo 
especial está inserido no tipo da prevaricação (“para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal”).  
 
 
• Elementos subjetivos especiais do Art. 1º, §1º (norma geral):  
 
 



(i) “prejudicar outrem”: a doutrina tem entendido que esse especial fim de 
agir qualificado deve se referir a um prejuízo que transcenda o exercício 
regular das funções do agente.  
 
Ex: Não basta, portanto, argumentar que uma prisão ilegal é o prejuízo em si 
mesmo, mas sim que a sua decretação buscou prejudicar o indivíduo de outras 
formas.  
 
Exemplo: juiz que manda prender um rival político.  
 
(ii) “beneficiar a si mesmo ou a terceiro”: vale a mesma observação feita 
para o item anterior.  
 
O benefício deve ser interpretado como qualquer vantagem que o indivíduo 
possa obter, seja ela de ordem material; moral ou patrimonial.  
 
RENATO BRASILEIRO: a depender do benefício existente no caso concreto, 
nada impede a configuração da “vantagem indevida”, desde que esta tenha 
sido exigida ou solicitada pelo agente.  
 
Neste caso, o indivíduo responderá não só pelo crime de previsto na lei de 
abuso de autoridade, mas também pelos crimes de concussão ou corrupção 
passiva, a despender do caso concreto (Arts. 316 e 317 do CP).  
 
(iii) “por mero capricho ou satisfação pessoal”: segundo a doutrina, o 
capricho seria uma vontade sem qualquer justificativa.  
 
Para gerar crime, a satisfação pessoal deve ser a causa da conduta.  
 
Se a satisfação pessoal for a consequência da conduta, ela não gerará crime.  
 
Observações: existem crimes tipificados na LAA que trazem seus 
próprios elementos subjetivos especiais. Nestes casos, a finalidade 
específica do tipo prevalecerá sobre a norma geral do art. 1, p. 1º, LAA. 
 
Exemplo: 

 
Lei n. 13.869/19  
Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, 
fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de 
investigado:  
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

 
O crime de falsa informação tipificado no art. 29 utiliza um especialíssimo fim 
de agir.  
 
O crime do Art. 29, em sua parte final, seria uma norma especial quando 
comparada a norma geral do §1º do Art.1º, LAA. 
  



E se a conduta do art. 29, LAA for praticada para beneficiar o interesse fo 
investigado?  
 

Enunciado n. 19 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos 
Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo 
Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal 
(GNCCRIM): “O legislador, na tipificação do crime do art. 29 da Lei de 
Abuso de Autoridade, optou por restringir o alcance do tipo, pressupondo 
por parte do agente a finalidade única de prejudicar interesse do 
investigado. Agindo com finalidade de beneficiar, pode responder por 
outro delito, como prevaricação (art. 319 do CP), a depender das 
circunstâncias do caso concreto”.  

 
 
→ O elemento subjetivo especial do injusto previsto no Art. 1º, §1º deve constar 
da peça acusatória sob pena de inépcia/rejeição. 
 
Exemplo: não basta que o promotor afirme que o juiz demorou na análise de 
um processo em específico. Há de se descrever de forma minuciosa qual foi o 
dolo específico do magistrado no caso.  
 
→ O elemento subjetivo especial do injusto deve constar de eventual 
representação/notitia criminis, sob pena da pessoa que acusa a outra de abuso 
de autoridade responder pelo crime de denunciação caluniosa. 
 

Enunciado n. 29 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos 
Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo 
Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal 
(GNCCRIM): “Representações indevidas por abuso de autoridade podem, 
em tese, caracterizar crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), dano 
civil indenizável (CC, art. 953) e, caso o reclamante seja agente público, 
infração disciplinar ou político-administrativa”.  

 
OBS: os crimes de abuso de autoridade podem ser classificados como crimes 
de intenção ou delitos de tendência interna transcendente.  
 
Tais delitos exigem uma intenção adicional de obter um resultado ulterior 
distinto da realização do tipo penal.  
 
OBS: o abuso de autoridade também pode ser classificado como um delito de 
resultado cortado: aquele que possui resultado naturalístico, porém este 
resultado é dispensado para fins de consumação. Exemplo: a extorsão 
mediante sequestro (Art. 159, CP).  
 
Especial fim de agir e dolo eventual: o especial fim de agir não é 
incompatível com a figura do dolo eventual.  
 
Este elemento subjetivo do tipo penal de abuso de autoridade é compatível? 
 
 



Renato Brasileiro: SIM 
Rogério Sanches: NÃO. 
 
Exceções (dolo direto): alguns crimes da Lei de Abuso de Autoridade só 
podem ser punidos a título de dolo direto. Tais são os delitos contendo 
expressões do tipo “que sabe/“que deve saber”.  
 
Exemplo nesse sentido é o parágrafo único do Art. 19 (“ciente do 
impedimento”). Ao todo, são 03 os tipos penais que admitem punição apenas a 
título de dolo direto: Art. 19, parágrafo único; Art. 25, parágrafo único (“com 
prévio conhecimento da ilicitude”) e Art. 30 (“contra quem sabe inocente”).  
 
ATENÇÃO: não há nenhum crime culposo na Lei de Abuso de autoridade 
 
4- Vedação do crime de hermenêutica 

Na condição de agente público, o indivíduo se depara com certos problemas 
cuja solução depende, ora de uma atividade de interpretação da norma e ora 
de uma avaliação de fatos e provas.  
 
Ocorre, porém, que tanto em um caso quanto no outro há margem para o 
subjetivismo do agente, sobretudo quando a lei possui um grau de abertura 
muito grande do ponto de vista semântico (conceitos jurídicos indeterminados, 
princípios, etc...).  
 
Atento a isto, o legislador inseriu a vedação ao crime de hermenêutica, pois, do 
contrário, o legislador estaria tipificando uma conduta eminentemente subjetiva 
e, a depender do caso, inviabilizando o exercício de determinadas funções.  
 
Trata-se de norma geral, aplicável a todos os crimes contidos na lei.  
 
Exemplo: promotor que tem que decidir se oferece ou não denúncia; se aplica 
ou não o princípio da insignificância no caso 
 

Lei n. 13.869/19  
Art. 1º. (...) §2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação 
de fatos e provas não configura abuso de autoridade.  

 
JURISPRUDÊNCIA  
 
STJ: “(...) AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ABUSO DE AUTORIDADE. 
ART. 4º, “A”, DA LEI N.º 4.898/65. DESEMBARGADOR. DECISÃO 
JUDICIAL. CONFRONTO COM DECISÃO DE RELATOR DO STF. 
CONDUÇÃO COMPULSÓRIA PARA LAVRATURA DE TERMO 
CIRCUNSTANCIADO. QUESTÕES ATINENTES À ATIVIDADE 
JUDICANTE. ATRIBUTOS DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. 1. Faz 
parte da atividade jurisdicional proferir decisões com o vício in 
judicando e in procedendo, razão por que, para a configuração do 
delito de abuso de autoridade há necessidade da demonstração 
de um mínimo de “má-fé” e de “maldade” por parte do julgador, 



que proferiu a decisão com a evidente intenção de causar dano 
à pessoa. 2. Por essa razão, não se pode acolher denúncia 
oferecida contra a atuação do magistrado sem a configuração 
mínima do dolo exigido pelo tipo do injusto, que, no caso presente, 
não restou demonstrado na própria descrição da peça inicial de 
acusação para se caracterizar o abuso de autoridade. 3. Ademais, 
de todo o contexto, o que se conclui é que houve uma verdadeira 
guerra de autoridades no plano jurídico, cada qual com suas armas 
e poderes, que, ao final, bem ou mal, conseguiram garantir a 
proteção das instituições e dos seus representantes, não 
possibilitando a esta Corte a inferência da prática de conduta 
penalmente relevante. 4. Denúncia rejeitada”. (STJ, Corte Especial, 
APn 858/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24/10/2018, 
DJe 21/11/2018) 

  
CUIDADO: Nem toda interpretação pode ser incluída na causa de atipicidade 
contida no §2º, mas apenas a interpretação razoável.  
 
Se há limitação literal ou jurisprudencial, não há se falar em margem 
interpretativa.  
 
Exemplo (limitação literal): se a norma possui um grau alto de objetividade, 
não se pode atentar contra a sua literalidade.  
 
Não se pode considerar a entrada em um domicílio ás 2h da manhã como não 
sendo abuso de autoridade nos termos do Art. 22 sob a justificativa de que o 
intérprete-aplicador considerava o horário como “dia” e não como “noite”.  
 
Exemplo (limitação jurisprudencial): quando o intérprete-aplicador verificar 
que não é necessário realizar mais qualquer tipo de interpretação, tendo em 
vista que já há uma decisão de caráter vinculante dos Tribunais Superiores, e, 
a despeito disso, realizar interpretação contrária, há violação do limite 
jurisprudencial.  
 
Exemplo nesse sentido é a o juiz que manda prender o depositário infiel.  

 

Enunciado n. 2 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do 

Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal 

(GNCCRIM): “A divergência na interpretação de lei ou na avaliação 

de fatos e provas, salvo quando teratológica, não configura abuso de 

autoridade, fixando excluído o dolo”. 

5- SUJEITO PASSIVO E ATIVO 

 
Sujeito passivo: dupla subjetividade passiva. Podem ser atingidos tanto o 
Estado quanto a Pessoa Física ou Jurídica.  
 



*Exemplo de crime contra PJ é o do Art. 36 (excesso de bacenjud).  
 

Sujeito ativo: são crimes próprios, dado que há necessidade de o autor da 

conduta ser um agente público.  

OBS: o conceito de agente público não será aquele contido no Art. 327 do 

Código Penal, mas sim aquele extraído da própria Lei de Abuso de Autoridade 

que o define em seu Art. 2º. 

ATENÇÃO: Exige-se prática da conduta “no exercício de suas funções ou a 
pretexto de exercê-las” (crime propter officium).  
 
Exemplo: não há abuso de autoridade quando o policial militar que fazia um 
bico de segurança em um supermercado prende uma pessoa, extrapolando um 
pouco durante o ato de prender. 
  

Lei n. 13.869/19, Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, 
cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas 
funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido 
atribuído.  
 
Lei n. 13.869/19, Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade 
qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não 
se limitando a:  
I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;  
II - membros do Poder Legislativo;  
III - membros do Poder Executivo;  
IV - membros do Poder Judiciário;  
V - membros do Ministério Público;  
VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas. 

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou 
entidade abrangidos pelo caput deste artigo.  

 
 
5.1. Concurso de agentes públicos com particulares (extraneus).  
 
Um particular (= extraneus) pode responder por abuso de autoridade, desde 
que ele atue em conjunto com um agente público e tenha consciência da 
função ocupada por este último.  
 
Isso é possível, tendo em vista que a qualidade de agente público é uma 
elementar dos crimes de abuso de autoridade.  
 



Nos termos do Art. 30 do CP, a elementar se comunica ao extraneus.  
 

Circunstâncias incomunicáveis 

Art. 30, CP. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de 

caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 

6- competência criminal para o processamento e julgamento dos crimes 

de abuso de autoridade 

Regra: pelo menos, em regra, o abuso de autoridade será julgado em 1ª 
instância.  
 
Exceção: é possível que o abuso de autoridade seja praticado por uma 
autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, de modo que, neste 
caso, haverá competência originária dos Tribunais.  
 
Para isso, contudo, é preciso demonstrar que o crime foi praticado durante o 
exercício da função detentora de foro e em razão dela (regra da 
contemporaneidade).  
 
JUSTIÇA COMPETENTE  
 
Regra: Justiça Estadual.  
 
Exceções:  
 
(i) Justiça Federal quando praticado por funcionário público federal. Ex.: 
abuso cometido por delegado da policia federal 
 
(ii) Justiça Militar  
 
Superação da Súmula n. 172 do STJ: “Compete à Justiça Comum processar 
e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em 
serviço”.  
 
- Quando foi editada a súmula seguia a lógica de que o abuso de autoridade a 
época era crime comum, porquanto não estava previsto no Código Penal 
Militar. Além disso, neste período, a Justiça Militar só estava autorizada a julgar 
os crimes previstos no CPM.  
 

- A Lei 13.491/17 alterou a competência da Justiça Militar, operando-se a 

superação do entendimento contido na Súmula 172 do STJ (overruling).  

CPM, Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:  
(...)  
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação 
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei n. 13.491/17)  
(...)  



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;  
 

- Os crimes da legislação penal a que se refere o Art. 9º, II do CPM devem ser 
praticados em um dos contextos mencionados nas alíneas do inciso II para que 
seja considerados crimes militares.  
 
Exemplo: um Policial Militar que prende uma pessoa e a coloca em frente ao 
logotipo do batalhão para que possa filmá-la e ganhar visibilidade nas redes 
sociais pela prisão realizada será processado pelo crime do Art. 13, I da Lei 
13.869/19 c/c Art. 9º, II, (c) do CPM.  
 
7. Ação penal nos crimes de abuso de autoridade.  
 
O Art. 3º basicamente reproduz o que o próprio Código Penal já diz, motivo 
pelo qual muitos o consideram desnecessário.  
 

Lei n. 13.869/19, Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de ação 
penal pública incondicionada.  
 
§ 1º Será admitida ação privada se a ação penal pública não for 
intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a 
queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos 
os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor 
recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, 
retomar a ação como parte principal.  
 
§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) 
meses, contado da data em que se esgotar o prazo para 
oferecimento da denúncia. 

 
 
8- EFEITOS DA CONDENAÇÃO  

O Art. 4º da LAA prevê em seu inciso I um efeito extrapenal obrigatório, tal 
como previsto no Art. 91, I do CP, mas também dispõe sobre uma faculdade 
quando menciona fixação de um valor mínimo para a indenização, tal como 
previsto no Art. 387, IV do CPP.  
 
Não havendo requerimento da parte, o juiz não poderá fixar o valor mínimo.  
 
DICA: o examinador pode querer confundir o candidato trabalhando com as 
disposições do Art. 4º, III da LAA e Art. 92, I do CP, que são próximas, mas 
distintas.  
 
Ao tratar do requisito para perda do cargo ou função, o Código Penal exige que 
a pena privativa de liberdade seja por um tempo igual ou superior a 1 (um) ano, 
requisito este que não foi transposto para a Lei de Abuso de Autoridade.  



 
É de se lamentar apenas que a LAA exija que a reincidência seja requisito para 
a perda do cargo. Além disso, não se trata de qualquer tipo de reincidência, 
mas reincidência em crime de abuso de autoridade.  
 

Lei n. 13.869/19  
Art. 4º São efeitos da condenação:  
 
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 
crime (= efeito extrapenal obrigatório), devendo o juiz, a 
requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para 
reparação dos danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos por ele sofridos;  
 
II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função 
pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos; 
 
III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.  
 
Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste 
artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de 
abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados 
motivadamente na sentença.  
 

9- penas restritivas de direitos 

O Art. 5º é uma norma especial em relação ao Art. 43, VI do Código Penal.  
 
Logo, a pena restritiva contida no referido artigo do Código Penal não pode ser 
aplicada aos crimes de abuso de autoridade.  
 
Por outro lado, a LAA não traz requisitos de aplicação, motivo pelo qual 
entende-se razoável o uso do Art. 44 do Código Penal.  
 

Lei n. 13.869/19  
 
Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de 
liberdade previstas nesta Lei são:  
 
I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;  
 
II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo 
prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e 
das vantagens;  
 
III - (VETADO). 
 
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser 
aplicadas autônoma ou cumulativamente.  
 



Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei 
nº 9.714, de 1998)  
VI - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
25.11.1998)  
 
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem 
as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, 
de 1998)  
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e 
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa 
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 
culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)  
 
II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela 
Lei nº 9.714, de 1998)  
 
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do condenado, bem como os motivos e as 
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)  
 
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)  
 
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode 
ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior 
a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de 
direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)  
 

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a 

substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida 

seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha 

operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 

9.714, de 1998) 

§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de 

liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição 

imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será 

deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado 

o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela 

Lei nº 9.714, de 1998) 

§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro 

crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, 

podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a 

pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

 


