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LEI Nº 4.898 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 
 

 
 
Regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos 
casos de abuso de autoridade. 
 
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 processo-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 máximo 
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 assegurados ao exercício do voto; 
h) ao direito de reunião; 
i)  à incolumidade física do indivíduo. 
 
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 custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei; 
c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa; 
d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada; 
e) levar a prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei; 
f) cobrar 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; 
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, 
custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa; 
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio 
de poder ou sem competência legal. 
 
Art. 5º Considera-se autoridade, para os efeitos desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função 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 cometido 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. 

 

ABUSO DE AUTORIDADE 
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§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento 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 cruzeiros 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 anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. 
§ 5º 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 um a cinco anos. 
 
Art. 7º 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. 
§ 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 artigos 219 a 225 da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União). 
 
§ 3º O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão 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 independentemente 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, independentemente 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 representação da vítima, aquele, no prazo de quarenta 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 julgamento. 
§ 1º A denúncia do Ministério Público será apresentada em duas vias. 
 
Art. 14. Se o ato ou fato constitutivo do abuso de autoridade houver deixado vestígios o ofendido ou o acusado 
poderá: 
a) promover a comprovação da existência de tais vestígios, por meio de duas testemunhas qualificadas; 
b) requerer ao Juiz, até setenta e duas horas antes da audiência de instrução e julgamento, a designação de 
um perito para fazer as verificações necessárias. 
§ 1º 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. 
 
§ 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 invés de apresentar a denúncia requerer o arquivamento 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 então deverá o Juiz atender. 
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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 recursos e, a todo tempo, no caso de negligência 
do querelante retomar a ação como parte principal. 
 
Art. 17. Recebidos os autos, o Juiz, dentro do prazo de quarenta e oito horas proferirá despacho, recebendo 
ou rejeitando a denúncia. 
§ 1º 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 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 acompanhado da segunda via da representação e da 
denúncia. 
 
Art. 18. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas em Juízo, independentemente de 
intimação. 
Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória para a audiência ou a intimação de testemunhas 
ou, salvo o caso previsto no artigo 14, letra "b", requerimentos para a realização de diligências, perícias ou 
exames, a não ser que o Juiz, em despacho motivado, considere indispensáveis tais providências. 
 
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 defensor do réu. 
Parágrafo único. A audiência somente deixará de realizar-se se ausente o Juiz. 
 
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, se contrariamente não dispuser o Juiz, e realizar-
se-á em dia útil, entre dez (l0) e dezoito (l8) horas, na sede do Juízo ou, excepcionalmente, no local que o Juiz 
designar. 
 
Art. 22. Aberta a audiência o Juiz fará a qualificação e o interrogatório do réu, se estiver presente. 
Parágrafo único. Não comparecendo o réu nem seu advogado, o Juiz nomeará imediatamente defensor para 
funcionar na audiência 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 lavrará no livro próprio, ditado pelo Juiz, termo que conterá, em 
resumo, os depoimentos e as alegações da acusação e da defesa, os requerimentos e, por extenso, os 
despachos e a sentença. 
 
Art. 26. Subscreverão o termo o Juiz, o representante 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 transporte forem difíceis e não permitirem a observância dos prazos 
fixados nesta Lei, o juiz poderá aumentá-los, sempre motivadamente, até o dobro. 
 
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 contrário 
 
H. Castello Branco - Presidente da República. 
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) Pelo disposto na Lei nº 4.898/65, dentre as penas de sanção administrativa para o autor de abuso 
de autoridade, NÃO está prevista a: 
A) advertência. 
B) demissão, a bem do serviço público. 
C) multa, no máximo até 180 dias/multa. 
D) suspensão do cargo, função ou posto, de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. 
 
02) É INCORRETO afirmar que constitui crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65), qualquer 
atentado: 
A) à liberdade de locomoção. 
B) à incolumidade física do indivíduo. 
C) ao exercício de ideologia político partidária. 
D) ao sigilo da correspondência. 
 
03) Sobre o abuso de autoridade definido na Lei nº 4898/65, é correto afirmar que:  
I - 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. O processo administrativo poderá 
ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil.  
II - Havendo condenação na esfera criminal, não será cabível sanção administração, por aplicação do princípio 
do non bis in idem. 
III - Considera-se autoridade, para os efeitos da Lei 4898/65, quem exerce cargo, emprego ou função pública, 
de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. 
IV - O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. 
A) Estão corretas somente as alternativas I, III e IV 
B) Estão corretas somente as alternativas I e IV 
C) Estão corretas somente as alternativas II e III 
D) Estão corretas somente as alternativas III e IV 
E) Estão corretas somente as alternativas II e IV 
 
04) No que se refere ao crime de abuso de autoridade, assinale a opção correta. 
A) O direito de representação do ofendido, previsto na legislação específica sobre o tema, constitui condição 
de procedibilidade, sem a qual a respectiva ação penal não poderá ser ajuizada. Resposta incorreta.  
B) Eventual falha na representação, ou sua falta, não obsta a instauração da ação penal.  
C) Compete à justiça militar processar e julgar crime de abuso de autoridade praticado por policial militar em 
serviço.  
D) A sanção penal por crime de abuso de autoridade poderá consistir em perda de cargo e inabilitação para o 
exercício de qualquer outra função pública, por prazo de até 10 anos.  
E) A ação penal por crime de abuso de autoridade somente poderá ser iniciada se devidamente instruída com 
os autos do inquérito policial.  
 
05) NÃO constitui crime de abuso de autoridade: 
A) atentado contra a liberdade de locomoção; 
B) atentado contra o livre exercício do culto religioso; 
C) submeter pessoa sob sua custódia a constrangimento; 
D) a liberdade de associação entre policiais; 
E) prolongar a execução de prisão, descumprindo ordem de liberdade. 
 
06) Pelo disposto na Lei nº 4.898/65, dentre as penas de sanção administrativa para o autor de abuso 
de autoridade, NÃO está prevista a: 
A) advertência. 
B) demissão, a bem do serviço público. 
C) multa, no máximo até 180 dias/multa. 
D) suspensão do cargo, função ou posto, de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. 
 
07) É INCORRETO afirmar que constitui crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65), qualquer 
atentado: 
A) à liberdade de locomoção. 
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B) à incolumidade física do indivíduo. 
C) ao exercício de ideologia político partidária. 
D) ao sigilo da correspondência. 
 
08) Sobre o abuso de autoridade definido na Lei nº 4898/65, é correto afirmar que:  
I - 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. O processo administrativo poderá 
ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil.  
II - Havendo condenação na esfera criminal, não será cabível sanção administração, por aplicação do princípio 
do non bis in idem. 
III - Considera-se autoridade, para os efeitos da Lei nº 4898/65, quem exerce cargo, emprego ou função 
pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. 
IV - O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. 
A) Estão corretas somente as alternativas I, III e IV 
B) Estão corretas somente as alternativas I e IV 
C) Estão corretas somente as alternativas II e III 
D) Estão corretas somente as alternativas III e IV 
E) Estão corretas somente as alternativas II e IV 
 
09) Acerca do direito de representação e do processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, 
nos casos de abuso de autoridade, e das demais disposições da Lei nº 4.898/1965, assinale a opção 
correta. 
A) Só se considera autoridade, para os efeitos dessa lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública em 
caráter permanente na administração pública direta da União, dos estados, do DF e dos municípios. 
B) A representação será dirigida exclusivamente ao órgão do MP que tiver competência para iniciar processo-
crime contra a autoridade culpada, devendo o réu ser denunciado no prazo de cinco dias. 
C) O processo administrativo instaurado concomitantemente ao criminal deverá ser sobrestado para o fim de 
aguardar a decisão da ação penal, a fim de que se evitem decisões conflitantes. 
D) Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, poderá ser cominada a pena de não poder 
o acusado exercer funções de natureza policial no município da culpa, por prazo de um a cinco anos. 
E) Se o órgão do MP não oferecer a denúncia no prazo fixado na lei em questão, será admitida ação privada, 
não podendo o parquet futuramente intervir no feito ou retomar a ação como parte principal. 
 
10) Marque a alternativa incorreta: 
Não constitui abuso de autoridade 
A) ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de 
poder; 
B) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei; 
C) comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa; 
D) deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada; 
E) N. R. A. 
  
11) Considera-se autoridade, para os efeitos da Lei nº 4.898/65, quem exerce: 
A) apenas cargo público 
B) apenas emprego público 
C) apenas função pública 
D) cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem 
remuneração 
E) N. R. A. 
 
12) São sanções administrativas: 
A) advertência e exoneração 
B) repreensão e suspensão até 200 (duzentos) dias 
C) demissão e cassação de disponibilidade 
D) destituição de função 
E) N. R. A. 
 
13) Marque a alternativa incorreta: 
Não constitui abuso de autoridade qualquer atentado:  
A) à liberdade de locomoção; 
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B) à inviolabilidade de consciência 
C) ao sigilo da correspondência 
D) à liberdade de crença 
E) N. R. A. 
 
14) Marque a alternativa incorreta: 
A) A sanção aplicada por abuso de autoridade será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar 
B) 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. 
C) À ação civil serão aplicáveis as normas do Código do Processo Penal. 
D) A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou justificação, por denúncia do 
Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso. 
E) N. R. A. 
 
15) Acerca da Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 4.898/1965, assinale a opção correta.  
A) A lei em questão contém crimes próprios e impróprios e admite as modalidades dolosa e culposa.  
B) Considera-se autoridade quem exerce, de forma remunerada, cargo, emprego ou função pública ou 
particular, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente.  
C) No caso de concurso de agentes, o particular que é coautor ou partícipe responde por outro crime, uma vez 
que a qualidade de autoridade é elementar do tipo dos crimes de abuso.  
D) Caso cumpra ordem manifestamente ilegal, o subordinado deverá responder pelo crime de abuso de 
autoridade.  
E) A competência para processar e julgar o crime de abuso de autoridade praticado por policial militar em 
serviço é da justiça militar estadual.  
 
16) No dia 17/2/2008, no período vespertino, sargentos da Polícia Militar, no exercício da função, 
ingressaram, sem autorização dos moradores, na residência de João Paulo e, mediante atos de 
violência física, provocaram-lhe lesões na cabeça e tórax.  
À luz dessa situação hipotética, assinale a opção correta, de acordo com o mais recente entendimento 
do STJ e do STF.  
A) Os policiais militares deverão ser penalmente responsabilizados pelo crime de abuso de autoridade, previsto 
na Lei nº 4.898/1965.  
B) Por se tratar de situação de flagrante delito, os policiais militares estavam legitimados a adentrar na 
residência de João Paulo.  
C) Considerando que os policiais militares agiram arbitrariamente, sem autorização de qualquer norma legal 
que justificasse as condutas por eles ostentadas, trata-se do crime de violência arbitrária, tipificado no CP.  
D) A conduta manifestada pelos policiais militares se encontra justificada pelo poder discricionário, sendo-lhes 
deferida a possibilidade de agirem dentro da margem de liberdade de escolha entre as possíveis soluções a 
serem adotadas.  
E) Os policiais militares não praticaram o crime de abuso de autoridade em razão de seus cargos não se 
conformarem com o termo autoridade.  
 
17) No que concerne aos crimes de abuso de autoridade e a legislação específica que rege a matéria é 
correto afirmar:  
A) Considera-se autoridade, para os efeitos da Lei nº 4.898/65, quem exerce cargo, emprego ou função pública, 
de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente, sempre mediante remuneração.  
B) Não constitui abuso de autoridade o ato lesivo da honra de pessoa natural ou jurídica, quando praticado 
com desvio de poder ou sem competência legal.  
C) 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 um a cinco anos.  
D) Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de cinco dias, denunciará o 
réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade.  
E) O processo administrativo poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil.  
 
18) Em relação aos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 4.898/1965, assinale a opção 
correta.  
A) Para que o agente do fato delituoso seja punido pelo crime de abuso de autoridade, faz-se indispensável 
responder, em concurso material, pelos outros delitos que poderão resultar de sua ação.  

http://www.anotacoes.org/azul/
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B) A lei de regência dos crimes de abuso de autoridade estabeleceu normas prescricionais específicas em 
razão das quais se afastam as regras gerais previstas no CP.  
C) A lei de abuso de autoridade definiu, caso a caso, as sanções de natureza administrativa, civil e penal 
aplicáveis, de acordo com a gravidade da violação cometida pelo agente público. A representação da vítima 
ou do ofendido estabelece condição de procedibilidade da ação penal.  
D) Pratica crime de abuso de autoridade, por atentado ao sigilo de correspondência, servidor municipal que, 
por culpa, viola o sigilo de correspondência dirigida ao presidente da Câmara Municipal.  
E) O crime de abuso de autoridade é crime próprio. O particular que não exerça função pública poderá ser 
responsabilizado na condição de partícipe.  
 
19) Leia com atenção a afirmação a seguir, que apresenta uma INCORREÇÃO.  
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem competência, entre outras, para rever, de ofício ou mediante 
provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais (se tiverem sido julgados há 
menos de um ano), zelar pela observância dos princípios que regem a administração pública e julgar 
os magistrados em caso de crime de abuso de autoridade.  
Assinale a alternativa em que se indique o ERRO na afirmação acima.  
A) O CNJ, sendo órgão do Poder Judiciário, atua apenas mediante provocação, não podendo atuar de ofício.  
B) Não cabe ao CNJ, órgão que integra o Poder Judiciário, zelar por princípios relativos à Administração 
Pública.  
C) O CNJ não pode julgar magistrados por crime de abuso de autoridade.  
D) O CNJ pode rever processos disciplinares de juízes julgados a qualquer tempo.  
 
20) Considerando a Lei nº 4898 de 1965 que trata do crime de abuso de autoridade, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a incorreta:  
A) Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, praticado por funcionário público, a incolumidade física do 
indivíduo.  
B) O abuso de autoridade sujeita o criminoso à responsabilidade civil, administrativa e penal, todas tratadas 
inclusive pela lei nº 4.898/65.  
C) Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei, constitui crime de 
abuso de autoridade.  
D) Ordenar ou executar medida privativa de liberdade, com as formalidades legais, constitui abuso de 
autoridade.  
E) A sanção penal poderá constituir na perda do cargo e na inabilitação para o exercício de qualquer outra 
função por prazo até três anos.  
 
21) O abuso de autoridade, definido na Lei nº 4.898/1965, sujeita o agente público federal, estadual ou 
municipal à tríplice responsabilidade civil, administrativa e penal. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa que não constitui abuso de autoridade punível nos termos dessa lei.  
A) Ato lesivo do patrimônio de pessoa jurídica quando praticado sem competência legal.  
B) Atentado à inviolabilidade do domicílio.  
C) Comunicado imediato ao juiz competente acerca da prisão de qualquer pessoa.  
D) Atentado à liberdade de consciência e de crença.  
E) Execução de medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais.  
 
22) O delegado-chefe da delegacia de polícia de cidade vizinha ao Distrito Federal, por portaria, abriu 
inquérito policial para apurar crime de homicídio ocorrido nessa cidade. As investigações preliminares 
levadas a cabo pela polícia concluíram que recaem fortes indícios de autoria contra Júlio, indivíduo 
com extensa folha de crimes praticados nas cidades do entorno do DF. Após a oitiva do depoimento 
de Júlio, a autoridade policial, com o escopo de facilitar o término das investigações, determinou o seu 
recolhimento à carceragem do estabelecimento policial. A respeito dessa situação hipotética e do 
regime jurídico da Lei nº 4.898/1965, assinale a alternativa incorreta.  
A) A prisão de Júlio pelo delegado de polícia, por não se revestir das formalidades legais, constitui crime de 
abuso de autoridade.  
B) A falta de representação da vítima, nos delitos de abuso de autoridade, impede a iniciativa do Ministério 
Público, por tratar-se aquela (representação) de condição de procedibilidade da ação penal.  
C) Segundo a Lei nº 4.898/1965, para a responsabilidade criminal do fato tipificado como abuso de autoridade, 
a representação da vítima deverá ser exercida perante o órgão do Ministério Público.  
D) As condutas descritas no art. 3º da Lei nº 4.898/1965 são consideradas pela doutrina pátria crimes de 
atentado, que não admitem tentativa, e são ofensivas ao princípio da taxatividade.  
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E) Quando o abuso de autoridade for cometido por agente de polícia civil, além da(s) pena(s) principal(ais), 
poderá ser aplicada ainda pena acessória de proibição do exercício da função, no município da culpa, pelo 
prazo de 1 a 5 anos. 
 
23) Determinado juiz foi denunciado perante o tribunal de justiça por prática do crime de abuso de 
autoridade. De acordo com a denúncia, o juiz invadiu a sala de aula do colégio de seu filho e ofendeu a 
professora por ter retirado a criança da sala de aula.  
No momento da invasão, afirmou que a professora não poderia retirar o filho de um juiz e, portanto, de 
uma autoridade da sala de aula. A professora, então, tentou explicar os procedimentos da escola, mas 
o juiz, proferindo palavras de baixo calão, mandou-a calar a boca, sob pena de prisão em flagrante 
delito. A denúncia contra o juiz foi oferecida um ano e três meses após o cometimento do delito, e a 
pena máxima a que ele pode ficar submetido, de acordo com a lei, é de 6 meses de detenção. 
Considerando a situação hipotética acima e a legislação e doutrina sobre o crime de abuso de 
autoridade, assinale a opção correta.  
A) O delito cometido tem duplo sujeito passivo: o sujeito passivo imediato - a professora - e o sujeito passivo 
mediato - o Estado, titular da administração pública.  
B) O delito de abuso de autoridade cometido é crime ao qual se aplicam os institutos despenalizadores como 
a transação penal, razão pela qual tal benefício deve ser oferecido ao juiz antes do recebimento da denúncia.  
C) Como a lei que prevê os crimes de abuso de autoridade fez expressa referência ao prazo prescricional de 
um ano, não se aplica ao caso o prazo do Código Penal, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do 
Estado.  
D) É possível punir o juiz pela prática do crime culposo de abuso de autoridade.  
 
24) A Lei nº 4.898/65 (Abuso de Autoridade) descreve vários crimes e define autoridade. O crime por ela 
praticado, nessa qualidade, quanto ao agente, é: 
A) próprio 
B) comum 
C) instantâneo 
D) privativo 
E) coletivo 
 
25) Considere a Lei n° 4.898/65 e assinale a alternativa correta: 
A) A interdição do exercício de função policial no município onde foi praticado o crime de abuso de autoridade, 
pelo prazo variável de 1 a 5 anos, não pode mais ser aplicada como pena acessória, tal como previsto no § 5° 
do artigo 6° já que a reforma penal de 1984 aboliu as penas acessórias; 
B) Considerando que as reuniões em locais públicos ou abertos ao público dependem de prévia autorização 
da autoridade - que possui espaço discricionário para avaliar a conveniência da reunião - não ocorre abuso de 
autoridade decorrente de “atentado ao direito de reunião” (artigo 3°, “h”, da Lei n° 4.898/65) se a autoridade 
intervém para frustrar ou dissolver a reunião desautorizada; 
C) O dispositivo do artigo 514 do Código de Processo Penal, que prevê defesa preliminar do acusado, também 
incide nos processos de responsabilidade criminal por abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65), os quais sujeitam-
se a representação do ofendido que deve obedecer o mesmo prazo decadencial previsto no Código de 
Processo Penal; 
D) Se o agente (no exercício de cargo, emprego ou função pública), praticando anterior abuso de autoridade 
(artigo 3°, “i”) dá também causa a lesões corporais na vítima, responde por concurso de delitos, sendo possível 
a concorrência no evento criminoso de quem não ostente a qualidade de “autoridade”. 
 
Gabarito 
 
01 - C 02 - C 03 - D 04 - B 05 - D 06 - C 07 - C 08 - D 09 - D 10 - C 
11 - D 12 - D 13 - B 14 - C 15 - D 16 - C 17 - C 18 - E 19 - C 20 - D 
21 - C 22 - C 23 - A 24 - A 25 - D ***** ***** ***** ***** ***** 

 

 
Responda “C” certo  ou “E” errada. 
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À luz da jurisprudência e doutrina dominantes, julgue os itens quanto aos crimes de 
abuso de autoridade. 
 
01. Se um delegado de polícia, mediante fundadas suspeitas de que um motorista esteja transportando em 
seu caminhão certa quantidade de substância entorpecente para fins de comercialização, determinar a 
execução de busca no veículo, sem autorização judicial, resultando infrutíferas as diligências, uma vez que 
nada tenha sido encontrado, essa conduta da autoridade policial caracterizará o crime de abuso de autoridade, 
pois, conforme entendimento doutrinário dominante, o veículo automotor onde se exerce profissão ou atividade 
lícita é considerado domicílio. 
 
02. Caso, no decorrer do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado nos autos de ação 
penal em curso, o policial responsável pela diligência apreenda uma correspondência destinada ao acusado e 
já aberta por ele, apresentando-a como prova no correspondente processo, essa conduta do policial encontrar-
se-á resguardada legalmente, pois o sigilo da correspondência, depois de sua chegada ao destino e aberta 
pelo destinatário, não é absoluto, sujeitando-se ao regime de qualquer outro documento. 
 
03. A ação penal por crime de abuso de autoridade é pública condicionada à representação do cidadão, titular 
do direito fundamental lesado. 
 
04. Considerando que determinada autoridade policial execute a prisão em flagrante de um autor de furto, 
lavrando, logo após, o respectivo auto de prisão, a partir de então, essa autoridade policial deverá, entre outras 
providências, comunicar a prisão ao juiz competente, dentro de 24 horas, sob pena de incorrer em abuso de 
autoridade. 
 
05. Nos termos da lei que incrimina o abuso de autoridade, o sujeito ativo do crime é aquele que exerce cargo, 
emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. À vista 
disso, afasta-se a possibilidade de concurso de pessoas em tais delitos, quando o coautor ou partícipe for um 
particular. 
 
06. Considere que uma autoridade policial, no decorrer das investigações de um crime de furto e sem o 
competente mandado judicial, ordenou aos seus agentes que arrombassem a porta de uma residência e 
vistoriassem o local, onde provavelmente estariam os objetos furtados. No interior da residência foi encontrada 
a maior parte dos bens subtraídos. Nessa situação, a autoridade policial e seus agentes agiram dentro da 
legalidade, pois a conduta policial oportunizou a recuperação dos objetos. 
 
07. A prática de um crime definido como abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, 
civil e penal, aplicadas, cumulativamente, pelo juiz que presidiu o processo de natureza criminal. 
 
Sobre os crimes descritos na Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4898/65), julgue os 
itens: 
 
08. a aplicação da sanção penal ante o reconhecimento da prática de abuso de autoridade impede a aplicação 
das demais sanções civis e administrativas ao agente público, uma vez que há a comunicação das instâncias. 
 
09. o sujeito ativo no crime de abuso de autoridade é a pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, 
de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração, tratando-se, assim, de crime 
próprio. 
 
10. o indivíduo não funcionário público não pode ser responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade, 
mesmo que cometa o crime em concurso com um funcionário público, pois trata-se de um crime de mão própria. 
 
11. é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao 
funcionário público condenado por abuso de autoridade. 
 
Em relação aos crimes de abuso de autoridade e a respeito da legislação correlata, 
julgue os itens a seguir. 
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12. Pratica crime de abuso de autoridade o agente que, intencionalmente, prolonga a execução de prisão 
temporária.  
 
13. Para averiguar se há a prática de crime de abuso de autoridade, é necessário que o sujeito ativo se 
enquadre no conceito de autoridade, assim não se considerando quem exerce função pública, de natureza 
civil, transitoriamente e sem remuneração. 
 
14. Considere que um delegado de polícia tenha efetuado a prisão de um suspeito com a finalidade de verificar 
o possível envolvimento deste na prática delituosa. A prisão não ocorreu em virtude de flagrante delito, 
inexistindo, também, ordem escrita da autoridade judiciária competente. Nesse caso, o delegado de polícia 
deverá responder por crime de abuso de autoridade, pois efetuou prisão que não se inclui nos casos permitidos 
pela lei. 
 
Aduz o texto constitucional no seu artigo 5º que a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária e, nesse mesmo sentido, que ninguém será levado 
à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem 
fiança. Tendo em vista o confronto desse preceito constitucional com a Lei nº 
4.898/1965, julgue os itens no tocante ao crime de abuso de autoridade. 
 
15. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício 
profissional. 
 
16. A ação penal por abuso de autoridade será iniciada, independentemente de inquérito policial. 
 
17. A denúncia contra abuso de autoridade será precedida de representação que será dirigida a órgão do 
Ministério Público. 
 
18. O prazo para o recebimento de denúncia contra esse crime será de 72 horas. 
 
No tocante à sanção aplicável ao crime de abuso de autoridade, julgue os itens: 
 
19. A sanção administrativa consistirá em advertência, repreensão, suspensão do cargo ou demissão, a bem 
do serviço público. 
 
20. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos de 42 a 56 do Código Penal. 
 
21. A lei prevê a aplicação autônoma ou cumulativa das sanções de natureza penal. 
 
22. A sentença será proferida em audiência de instrução e julgamento, depois de encerrado o debate. 
 
Julgue os itens que se seguem, relacionados com crimes de abuso de autoridade: 
 
23. Diante da comprovada prática de crime capitulado como abuso de autoridade, o seu autor está sujeito a 
sanção administrativa, civil e penal, todavia, para a imposição da sanção administrativa, qualquer que seja ela, 
há necessidade de procedimento administrativo contraditório. 
 
24. Somente a autoridade civil poderá ser sujeito ativo de crime de abuso de autoridade, o que não se aplica 
ao militar, em face de sua subordinação a legislação especial e regime disciplinar próprios. 
 
25. Considere a seguinte situação hipotética. Justino, policial militar em serviço, realizou a prisão de um 
indivíduo, mantendo-o encarcerado por 2 dias, sem atender às formalidades legais pertinentes, ou seja, não 
havia ordem judicial de prisão nem situação flagrancial que justificassem a medida contra a pessoa detida. 
Nessa situação, Justino incorreu em crime de abuso de autoridade, sendo a Justiça Militar competente para 
processá-lo e julgá-lo. 
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26. O abuso de autoridade sujeita seu autor a sanção administrativa, civil e penal, constituindo a perda do 
cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos sanção de 
natureza penal a ser aplicada de acordo com as regras do Código Penal. 
 
Gabarito 
 
01 - E 02 - C 03 - E 04 - C 05 - E 06 - E 07 - E 08 - E 09 - C 10 - E 
11 - E 12 - C 13 - E 14 - C 15 - C 16 - C 17 - C 18 - E 19 - E 20 - C 
21 - C 22 - C 23 - C 24 - E 25 - E 26 - C ***** ***** ***** ***** 

 

 
 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Artigos 225 ao 244-B 

 
TÍTULO VII 

DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 225. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, 
sem prejuízo do disposto na legislação penal. 

 
Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao 
processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. 

 
Art. 227. Os crimes definidos nesta Lei são de ação pública incondicionada. 

 
Seção II 

Dos Crimes em Espécie 
 

Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante 
de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de 
fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde 
constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa. 

 
Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de 
identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos 
exames referidos no art. 10 desta Lei: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa. 

 
Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em 
flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades 
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legais. 
 

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata 
comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 
Art.  232.  Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 
Art. 233. (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7-4-1997). 

 
Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou 
adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 
Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de 
liberdade: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 
Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante 
do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 
Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem 
judicial, com o fim de colocação em lar substituto: 
Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa. 

 
Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa: 
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. 

 
Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior 
com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro: 
Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude: (Incluído pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)  
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. 
Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito 
ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (Nova redação dada pela Lei 11.829 de 2008)  
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Nova redação dada pela Lei 11.829 de 2008)  
§ 1o  Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a 
participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses 
contracena. (Nova redação dada pela Lei 11.829 de 2008)  
§ 2o  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: (Nova redação dada pela Lei 11.829 de 2008)  
I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; (Nova redação dada pela Lei 11.829 de 2008)  
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou (Nova redação dada pela Lei 
11.829 de 2008)  
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de 
tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre 
ela, ou com seu consentimento. (Nova redação dada pela Lei 11.829 de 2008)  
 
Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Nova redação dada pela Lei 11.829 de 2008)  
 
Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, 
inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Acrescido pela Lei 11.829 de 2008)  
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  
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I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o 
caput deste artigo;  
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que 
trata o caput deste artigo. 
§ 2o As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo são puníveis quando o responsável legal 
pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata 
o caput deste artigo. 
  
Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Acrescido pela Lei 11.829 de 
2008)  
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1o  A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o 
caput deste artigo. 
§ 2o Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes 
a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for 
feita por: 
I – agente público no exercício de suas funções; 
II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o 
recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; 
III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de 
rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério 
Público ou ao Poder Judiciário. 
§ 3o As pessoas referidas no § 2o deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. 
 
Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por 
meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação 
visual: (Acrescido pela Lei 11.829 de 2008)  
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou 
divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. 
  
Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim 
de com ela praticar ato libidinoso: (Acrescido pela Lei 11.829 de 2008)  
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem: 
I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim 
de com ela praticar ato libidinoso; 
II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma 
pornográfica ou sexualmente explícita. 
 
Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” 
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou 
simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. 
(Acrescido pela Lei 11.829 de 2008)  

 
Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente 
arma, munição ou explosivo: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)  

Art. 243.  Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança 
ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015) 
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada 
pela Lei nº 13.106, de 2015) 
 
Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente 
fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 
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Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, à prostituição 
ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000)  
Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa. 
§ 1o Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a 
submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 
23.6.2000) 

§ 2o Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do 
estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 
 
Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração 
penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se 
de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida 
ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) De acordo com a lei 8.069/90 (ECA), quem submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, estará sujeito a pena de detenção de: 
A) dois a seis meses. 
B) seis meses a um ano. 
C) seis meses a dois anos. 
D) um ano a dois anos. 
 
02) De acordo com a Lei 8.069/90 (ECA), quem deixar a autoridade competente, sem justa causa, de 
ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da 
apreensão, estará sujeito a pena de detenção de: 
A) detenção de seis meses a um ano. 
B) detenção de seis meses a dois anos. 
C) detenção de um a dois anos. 
D) detenção de um a três anos. 
 
03) De acordo com a Lei 8.069/90 (ECA), quem descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei 
em benefício de adolescente privado de liberdade, estará sujeito a pena de detenção de: 
A) detenção de dois a oito meses. 
B) detenção de três meses a um ano. 
C) detenção de seis meses a um ano. 
D) detenção de seis meses a dois anos. 
 
04) Com relação às infrações administrativas e aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, 
assinale a opção correta de acordo com o ECA. 
A) O agente que submete criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento comete infração administrativa. 
B) O professor ou responsável por estabelecimento de ensino que deixa de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento e que envolvam suspeita de maus-tratos contra criança ou adolescente 
pratica crime. 
C) O agente que produz ou dirige representação televisiva ou cinematográfica utilizando-se de criança ou 
adolescente em cena pornográfica ou de sexo explícito pratica crime, que deve ser objeto de ação penal pública 
incondicionada. 
D) O médico ou enfermeiro que deixa de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do 
parto, pratica crime, que só admite a modalidade dolosa e deve ser processado mediante ação penal pública 
condicionada à representação.  
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