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Direito Penal

LEI DO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI 4898/65)

TÍTULO XI

Dos Crimes Contra a  
Administração Pública

CAPÍTULO I
DOS CRIMES PRATICADOS 

POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO  

EM GERAL
Peculato

Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em ra-
zão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcio-
nário público, embora não tendo a posse do 
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou con-
corre para que seja subtraído, em proveito 
próprio ou alheio, valendo-se de facilidade 
que lhe proporciona a qualidade de funcio-
nário.

Peculato Culposo

§ 2º Se o funcionário concorre culposamen-
te para o crime de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a repa-
ração do dano, se precede à sentença irre-

corrível, extingue a punibilidade; se lhe é 
posterior, reduz de metade a pena imposta.

Peculato Mediante Erro de Outrem

Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer 
utilidade que, no exercício do cargo, recebeu 
por erro de outrem:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de infor-
mações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário 
autorizado, a inserção de dados falsos, alterar 
ou excluir indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados 
da Administração Pública com o fim de obter 
vantagem indevida para si ou para outrem ou 
para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000))

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Modificação ou Alteração não Autorizada de 
Sistema de Informações (Incluído pela Lei nº 
9.983, de 2000)

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, 
sistema de informações ou programa de infor-
mática sem autorização ou solicitação de auto-
ridade competente: (Incluído pela Lei nº 9.983, 
de 2000)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000)
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Parágrafo único. As penas são aumentadas 
de um terço até a metade se da modificação 
ou alteração resulta dano para a Adminis-
tração Pública ou para o administrado.(In-
cluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Extravio, Sonegação ou Inutilização de Livro ou 
Documento

Art. 314 – Extraviar livro oficial ou qualquer 
documento, de que tem a guarda em razão do 
cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcial-
mente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, se o fato 
não constitui crime mais grave.

Emprego Irregular de Verbas ou Rendas 
Públicas

Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas apli-
cação diversa da estabelecida em lei:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Concussão

Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vanta-
gem indevida:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Excesso de Exação

§ 1º Se o funcionário exige tributo ou con-
tribuição social que sabe ou deveria saber 
indevido, ou, quando devido, emprega na 
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a 
lei não autoriza:  (Redação dada pela Lei nº 
8.137, de 27.12.1990)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 
27.12.1990)

§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito 
próprio ou de outrem, o que recebeu inde-
vidamente para recolher aos cofres públi-
cos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Corrupção Passiva

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 
de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 
e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 
12.11.2003)

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, 
em conseqüência da vantagem ou promes-
sa, o funcionário retarda ou deixa de prati-
car qualquer ato de ofício ou o pratica in-
fringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de prati-
car ou retarda ato de ofício, com infração de 
dever funcional, cedendo a pedido ou influ-
ência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 
multa.

Facilitação de Contrabando ou Descaminho

Art. 318. Facilitar, com infração de dever fun-
cional, a prática de contrabando ou descaminho 
(art. 334):

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 
27.12.1990)

Prevaricação

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevi-
damente, ato de ofício, ou praticá-lo contra dis-
posição expressa de lei, para satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e 
multa.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária 
e/ou agente público, de cumprir seu dever de 
vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, 
de rádio ou similar, que permita a comunicação 
com outros presos ou com o ambiente externo: 
(Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007).
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Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Condescendência Criminosa

Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, 
de responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao conheci-
mento da autoridade competente:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou 
multa.

Advocacia Administrativa

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, in-
teresse privado perante a administração públi-
ca, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo:

Pena – detenção, de três meses a um ano, além 
da multa.

Violência Arbitrária

Art. 322. Praticar violência, no exercício de fun-
ção ou a pretexto de exercê-la:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, 
além da pena correspondente à violência.

Abandono de Função

Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos ca-
sos permitidos em lei:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou 
multa.

§ 1º Se do fato resulta prejuízo público:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e 
multa.

§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendi-
do na faixa de fronteira:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Exercício Funcional Ilegalmente Antecipado ou 
Prolongado

Art. 324 Entrar no exercício de função pública 
antes de satisfeitas as exigências legais, ou con-
tinuar a exercê-la, sem autorização, depois de 
saber oficialmente que foi exonerado, removi-
do, substituído ou suspenso:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou 
multa.

Violação de Sigilo Funcional

Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em ra-
zão do cargo e que deva permanecer em segre-
do, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou 
multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre 
quem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I – permite ou facilita, mediante atribuição, 
fornecimento e empréstimo de senha ou 
qualquer outra forma, o acesso de pesso-
as não autorizadas a sistemas de informa-
ções ou banco de dados da Administração 
Pública;(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II – se utiliza, indevidamente, do acesso res-
trito. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à 
Administração Pública ou a outrem: (Incluí-
do pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Violação do Sigilo de Proposta de Concorrência

Art. 326. Devassar o sigilo de proposta de con-
corrência pública, ou proporcionar a terceiro o 
ensejo de devassá-lo:

Pena – Detenção, de três meses a um ano, e 
multa.

Funcionário Público

Art. 327. Considera-se funcionário público, para 
os efeitos penais, quem, embora transitoria-
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mente ou sem remuneração, exerce cargo, em-
prego ou função pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público 
quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, e quem trabalha para 
empresa prestadora de serviço contratada 
ou conveniada para a execução de atividade 
típica da Administração Pública. (Incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º A pena será aumentada da terça par-
te quando os autores dos crimes previstos 
neste Capítulo forem ocupantes de cargos 
em comissão ou de função de direção ou 
assessoramento de órgão da administração 
direta, sociedade de economia mista, em-
presa pública ou fundação instituída pelo 
poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, 
de 1980)

LEI Nº 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Regula o Direito de Representação e o processo 
de Responsabilidade Administrativa Civil e Pe-
nal, nos casos de abuso de autoridade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º O direito de representação 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.

Art. 2º O direito de representação será exercido 
por meio de petição:

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

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

Parágrafo único. A representação 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 má-
ximo de três, se as houver.

Art. 3º Constitui abuso de autoridade qualquer 
atentado:

a) à liberdade de locomoção;

b) à inviolabilidade do domicílio;

c) ao sigilo da correspondência;

d) à liberdade de consciência e de crença;

e) ao livre exercício do culto religioso;

f) à liberdade de associação;

g) aos direitos e garantias legais assegura-
dos ao exercício do voto;

h) ao direito de reunião;

i) à incolumidade física do indivíduo;

j) aos direitos e garantias legais assegurados 
ao exercício profissional. (Incluído pela Lei 
nº 6.657,de 05/06/79)

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:

a) ordenar ou executar medida privativa da 
liberdade individual, sem as formalidades 
legais ou com abuso de poder;

b) submeter pessoa sob sua guarda ou cus-
tódia a vexame ou a constrangimento não 
autorizado em lei;

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao 
juiz competente a prisão ou detenção de 
qualquer pessoa;
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d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento 
de prisão ou detenção ilegal que lhe seja co-
municada;

e) levar à prisão e nela deter quem quer 
que se proponha a prestar fiança, permitida 
em lei;

f) cobrar o carcereiro ou agente de autori-
dade policial carceragem, custas, emolu-
mentos ou qualquer outra despesa, desde 
que a cobrança não tenha apoio em lei, 
quer quanto à espécie quer quanto ao seu 
valor;

g) recusar o carcereiro ou agente de auto-
ridade policial recibo de importância rece-
bida a título de carceragem, custas, emolu-
mentos ou de qualquer outra despesa;

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio 
de pessoa natural ou jurídica, quando prati-
cado com abuso ou desvio de poder ou sem 
competência legal;

i) prolongar a execução de prisão tempo-
rária, de pena ou de medida de segurança, 
deixando de expedir em tempo oportuno 
ou de cumprir imediatamente ordem de 
liberdade. (Incluído pela Lei nº 7.960, de 
21/12/89)

Art. 5º Considera-se autoridade, para os efeitos 
desta lei, quem exerce cargo, emprego ou fun-
ção pública, de natureza civil, ou militar, ainda 
que transitoriamente e sem remuneração.

Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu 
autor à sanção administrativa civil e penal.

§ 1º A sanção administrativa será aplicada 
de acordo com a gravidade do abuso come-
tido e consistirá em:

a) advertência;

b) repreensão;

c) suspensão do cargo, função ou posto por 
prazo de cinco a cento e oitenta dias, com 
perda de vencimentos e vantagens;

d) destituição de função;

e) demissão;

f) demissão, a bem do serviço público.

§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fi-
xar o valor do dano, consistirá no pagamen-
to de uma indenização de quinhentos a dez 
mil cruzeiros.

§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo 
com as regras dos artigos 42 a 56 do Código 
Penal e consistirá em:

a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;

b) detenção por dez dias a seis meses;

c) perda do cargo e a inabilitação para o 
exercício de qualquer outra função pública 
por prazo até três anos.

§ 4º As penas previstas no parágrafo ante-
rior poderão ser aplicadas autônoma ou 
cumulativamente.

§ 5º Quando o abuso for cometido por 
agente de autoridade policial, civil ou mili-
tar, de qualquer categoria, poderá ser comi-
nada a pena autônoma ou acessória, de não 
poder o acusado exercer funções de nature-
za policial ou militar no município da culpa, 
por prazo de um a cinco anos.

art. 7º recebida a representação em que for so-
licitada a aplicação de sanção administrativa, a 
autoridade civil ou militar competente determi-
nará a instauração de inquérito para apurar o 
fato.

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

§ 2º não existindo no município no Estado 
ou na legislação militar normas reguladoras 
do inquérito administrativo serão aplicadas 
supletivamente, as disposições dos arts. 
219 a 225 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União).
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§ 3º O processo administrativo não poderá 
ser sobrestado para o fim de aguardar a de-
cisão da ação penal ou civil.

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

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

Art. 10. Vetado

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

Art. 12. A ação penal será iniciada, independen-
temente de inquérito policial ou justificação por 
denúncia do Ministério Público, instruída com a 
representação da vítima do abuso.

Art. 13. Apresentada ao Ministério Público a re-
presentação da vítima, aquele, no prazo de qua-
renta e oito horas, 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 julga-
mento.

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

Art. 14. Se a ato ou fato constitutivo do abuso 
de autoridade houver deixado vestígios o ofen-
dido ou o acusado poderá:

a) promover a comprovação da existência 
de tais vestígios, por meio de duas testemu-
nhas qualificadas;

b) requerer ao Juiz, até setenta e duas horas 
antes da audiência de instrução e julgamen-
to, a designação de um perito para fazer as 
verificações necessárias.

§ 1º O perito ou as testemunhas farão o seu 
relatório e prestarão seus depoimentos ver-
balmente, ou o apresentarão por escrito, 
querendo, na audiência de instrução e jul-
gamento.

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

Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao in-
vés de apresentar a denúncia requerer o arqui-
vamento da representação, o Juiz, no caso de 
considerar 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 en-
tão deverá o Juiz atender.

Art. 16. Se o órgão do Ministério Público não 
oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei, 
será admitida ação privada. O órgão do Minis-
tério Público poderá, porém, aditar a queixa, 
repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e in-
tervir em todos os termos do processo, interpor 
recursos e, a todo tempo, no caso de negligên-
cia do querelante, retomar a ação como parte 
principal.

Art. 17. Recebidos os autos, o Juiz, dentro do 
prazo de quarenta e oito horas, proferirá despa-
cho, recebendo ou rejeitando a denúncia.

§ 1º No despacho em que receber a denún-
cia, o Juiz designará, desde logo, dia e hora 
para a audiência de instrução e julgamento, 
que deverá ser realizada, improrrogavel-
mente. dentro de cinco dias.

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

Art. 18. As testemunhas de acusação e defesa 
poderão ser apresentada em juízo, independen-
temente de intimação.

Parágrafo único. Não serão deferidos pe-
didos de precatória para a audiência ou a 
intimação de testemunhas ou, salvo o caso 
previsto no artigo 14, letra "b", requerimen-
tos para a realização de diligências, perícias 
ou exames, a não ser que o Juiz, em despa-
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cho motivado, considere indispensáveis tais 
providências.

Art. 19. A hora marcada, o Juiz mandará que o 
porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça 
declare aberta a audiência, apregoando em se-
guida o réu, as testemunhas, o perito, o repre-
sentante do Ministério Público ou o advogado 
que tenha subscrito a queixa e o advogado ou 
defensor do réu.

Parágrafo único. A audiência somente dei-
xará de realizar-se se ausente o Juiz.

Art. 20. Se até meia hora depois da hora marca-
da 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, se contrariamente não dispuser o 
Juiz, e realizar-se-á em dia útil, entre dez (10) e 
dezoito (18) horas, na sede do Juízo ou, excep-
cionalmente, no local que o Juiz designar.

Art. 22. Aberta a audiência o Juiz fará a qualifi-
cação e o interrogatório do réu, se estiver pre-
sente.

Parágrafo único. Não comparecendo o réu 
nem seu advogado, o Juiz nomeará imedia-
tamente defensor para funcionar na audi-
ência e nos ulteriores termos do processo.

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

Art. 24. Encerrado o debate, o Juiz proferirá 
imediatamente a sentença.

Art. 25. Do ocorrido na audiência o escrivão la-
vrará no livro próprio, ditado pelo Juiz, termo 
que conterá, em resumo, os depoimentos e as 
alegações da acusação e da defesa, os requeri-
mentos e, por extenso, os despachos e a sen-
tença.

Art. 26. Subscreverão o termo o Juiz, o repre-
sentante do Ministério Público ou o advogado 
que houver subscrito a queixa, o advogado ou 
defensor do réu e o escrivão.

Art. 27. Nas comarcas onde os meios de trans-
porte forem difíceis e não permitirem a obser-
vância dos prazos fixados nesta lei, o juiz poderá 
aumentá-las, sempre motivadamente, até o do-
bro.

Art. 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as 
normas do Código de Processo Penal, sempre 
que compatíveis com o sistema de instrução e 
julgamento regulado por esta lei.

Parágrafo único. Das decisões, despachos e 
sentenças, caberão os recursos e apelações 
previstas no Código de Processo Penal.

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL

PROFESSOR JOERBERTH NUNES

LEI 4898/65

(CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE)

1. CONCEITO : É UM CRIME FUNCIONAL, PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO (AUTORI-
DADE) CONTRA A ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, SENDO A CONDIÇÃO DE AUTORIDADE PÚBLI-
CA UMA ALEMENTAR DO TIPO PENAL. 

2. SUJEITO ATIVO : ART. 5º;  CRIME PRÓPRIO; NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEITO DE FUN-
CIONÁRIO PÚBLICO DO ART. 327, CP.;  CABE CONCURSO DE PESSOAS COM PARTICULAR, 
NOS TERMOS DO ART. 30, CP;

3. SUJEITO PASSIVO : DIRETO/INDIRETO

4. ELEMENTOS DO TIPO PENAL : SUJEITO ATIVO/PASSIVO; OBJETO JURÍDICO; OBJETO MATE-
RIAL; MATERIALIDADE;

5. TIPOS PENAIS EM ESPÉCIE : ARTS. 3º (CRIME DE ATENTADO) E 4º; LEMBRAR QUE O ART. 4º, 
“d”, LEI 4898/65 É UM CRIME DE MÃO PRÓPRIA;

6. SANÇÃO PENAL : ART. 6º E PARÁGRAFOS 3º, 4º, 5º;

7. ESPÉCIE DE AÇÃO PENAL : PÚBLICA INCONDICIONADA : ARTS. 2º E 12, LEI 4898/65;

8. PROCEDIMENTO : ARTS. 7º EM DIANTE :ESPECIAL, CONTUDO, COMMO ADVENTO DA LEI 
9099/95, ALTERADA PELA LEI 11313/06, SEGUE RITO SUMARÍSSIMO;

9. EM RELAÇÃO AOS ARTS. 230 A 232, LEI 8069/90, ESTA É LEI ESPECIAL, DADO O PRINCÍPIO 
DA ESPECIALIDADE;


