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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948 

Preâmbulo 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,  
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade 
de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a 
mais alta aspiração do homem comum,  
Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem 
não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão,  
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,  
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos 
fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 
ampla,  
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações 
Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos 
e liberdades,  
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mis alta importância para o 
pleno cumprimento desse compromisso,  
 
A Assembleia Geral proclama  
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos 
e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 
esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-
Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.  
 
Artigo I  
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem 
agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.  
 
Artigo II  
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem 
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  
 
Artigo III  
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
 
Artigo IV  
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em 
todas as suas formas.  
 
Artigo V  
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. 
 
Artigo VI  
Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei.  
 
Artigo VII  
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Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito 
a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento 
a tal discriminação.  
 
Artigo VIII  
Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem 
os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.  
 
Artigo IX  
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.  
 
Artigo X  
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal 
independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 
criminal contra ele.  
 
Artigo XI  
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.  
2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante 
o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento 
da prática, era aplicável ao ato delituoso. 
 
Artigo XII  
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, 
nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências 
ou ataques. 
 
Artigo XIII  
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado.  
2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 
 
Artigo XIV  
1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.  
2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito 
comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 
 
Artigo XV  
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.  
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. 
 
Artigo XVI  
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o 
direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua 
duração e sua dissolução.  
2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
 
Artigo XVII  
1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.  
2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 
 
Artigo XVIII  
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de 
mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 
 
Artigo XIX  
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Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, 
ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente 
de fronteiras. 
 
Artigo XX  
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas.  
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 
 
Artigo XXI  
1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de sue país, diretamente ou por intermédio de 
representantes livremente escolhidos.  
2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.  
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas 
e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 
 
Artigo XXII  
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, 
pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 
 
Artigo XXIII  
1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho 
e à proteção contra o desemprego.  
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.  
3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como 
à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, 
outros meios de proteção social.  
4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses. 
 
Artigo XXIV  
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias 
periódicas remuneradas. 
 
Artigo XXV  
1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência fora de seu controle.  
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro 
ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. 
 
Artigo XXVI  
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.  
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.  
3. Os pais têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. 
 
Artigo XXVII  
1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar do processo científico e de seus benefícios.  
2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica, literária ou artística da qual seja autor. 
 
Artigo XVIII  
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Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na 
presente Declaração possam ser plenamente realizados. 
 
Artigo XXIV  
1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua 
personalidade é possível.  
2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas 
pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades 
de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática.  
3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas. 
 
Artigo XXX  
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer 
Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à 
destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. 
 

 
 

 
Quanto à classificação dos direitos presentes na Declaração, pode-se dizer que ela consta das seguintes 
categorias de direitos.  
1) Direitos pessoais, a exemplo dos direitos à vida, à nacionalidade, ao reconhecimento perante a lei, e 
proteção contra tratamentos ou punições cruéis, degradantes ou desumanas (arts. 2º a 7º e 15).  
2) Direitos judiciais, a exemplo do acesso a remédios por violação dos direitos básicos, da presunção de 
inocência, da irretroatividade das leis penais (arts. 8º a 12).  
3) Liberdades civis, como as liberdades de pensamento, consciência e religião, de opinião e expressão, de 
movimento e resistência (arts. 13 e de 18 a 20).  
4) Direitos de subsistência, especialmente os direitos à alimentação e a um padrão de vida adequado à saúde 
e ao bem estar próprio e da família (art. 25).  
5) Direitos econômicos, como os direitos ao trabalho, ao repouso e ao lazer, e à segurança social (arts. 22 a 
26).  
6) Direitos sociais e culturais, como os direitos à instrução e à participação na vida cultural da comunidade 
(arts. 26 e 28).  
7) Direitos políticos, como os direitos a tomar parte no Governo e a eleições legítimas com sufrágio universal 
e igual (art. 21) 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01)  A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi proclamada em que data e por qual Organismo 
Internacional: 
a) Em 01/12/1948, pela Organização Tratado do Atlântico Norte/OTAN. 
b) Em 15/12/1946, pelo Grupo dos Sete Países mais Industrializados do Mundo mais a Rússia-G8. 
c) Em 20/12/1946, pelo Banco Mundial. 
d) Em 10/12/1948, pela Organização das Nações Unidas/ONU. 
e) Em 01/12/1946, pela Organização dos Estados Americanos/OEA. 
 
02) O art. 9º da Declaração Universal dos Direitos do Homem preceitua que ninguém será 
arbitrariamente preso, detido ou exilado. Essa norma está prevista no art. 5º da Constituição Federal 
Brasileira, com a seguinte redação: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
03)  O art. 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem contém duas disposições, com a seguinte 

 

 PARA NÃO ESQUECER ! 
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redação: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
04 ) Em uma das classificações possíveis dos Direitos Humanos, estes são formados por quatro grupos 
de direitos. Entre estes grupos estão os direitos econômicos. Sobre os direitos econômicos, é 
CORRETO afirmar: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
05) A Constituição Federal de 1988 prevê diversas garantias processuais dos direitos fundamentais, 
entre elas, o Habeas Corpus. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
06) A teoria da indivisibilidade dos Direitos Humanos é fundamental para a compreensão desses 
direitos após a segunda guerra mundial. Sobre essa teoria, é CORRETO afirmar: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
07) Um debate importante, e não consensual, na Teoria dos Direitos Humanos, diz respeito à 
universalidade desses direitos. Sobre a universalidade defendida por internacionalistas como o 
professor Antonio Augusto Cançado Trindade, é CORRETO afirmar que: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
08) Um dos grandes problemas dos Direitos Humanos diz respeito à implementação desses direitos e 
os mecanismos judiciais de proteção. Sobre essa questão, podemos afirmar: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
09) Sobre a seletividade discricionária no Direito Internacional dos Direitos Humanos, é CORRETO 
afirmar: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
10) Ainda sobre a seletividade discricionária no Direito Internacional dos Direitos Humanos, é 
CORRETO afirmar: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
11) Segundo o Professor Cançado Trindade, na interpretação dos tratados de direitos humanos, é 
CORRETO afirmar: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
12) Sobre os direitos constitucionais da pessoa em situação de prisão no Brasil, é correto afirmar, 
EXCETO: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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13) A Constituição Federal de 1988 consagra importantes dispositivos à proteção da liberdade, 
limitando as penas contra a vida, a integridade e a liberdade. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
 

Gabarito 
 

 

 
 

Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952 
 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais). 

Das Disposições Preliminares (arts. 1º a 9º). 
Das Licenças (arts. 158 a 186). 

 
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Esta lei regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres 
e responsabilidades dos funcionários civis do Estado. 
Parágrafo único - As suas disposições aplicam-se igualmente ao Ministério Público e ao Magistério. 
(Vide Lei nº 7109, de 13/10/1977.) 
(Vide art. 301 da Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001.) 
 
Art. 2º - Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
 
Art. 3º - Cargo público, para os efeitos deste estatuto, é o criado por lei em número certo, com a denominação 
própria e pago pelos cofres do Estado. 
Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões previamente fixados em lei. 
 
Art. 4º - Os cargos são de carreira ou isolados. 
Parágrafo único - São de carreira os que se integram em classes e correspondem a uma profissão; isolados, 
os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. 
(Vide Lei nº 10961, de 14/12/1992.) 
 
Art. 5º - Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. 
 
Art. 6º - Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de 
vencimentos. 
 
Art. 7º - As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. 
Parágrafo único - Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser 
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cometidas, indistintamente, aos funcionários de suas diferentes classes. 
 
Art. 8º - Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. 
 
Art. 9º - Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, nem entre cargos isolados ou funções 
gratificadas. 
 

 
APÍTULO XI 

Das Licenças 
SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
 
Art. 158 - O funcionário poderá ser licenciado: 
I - para tratamento de saúde; 
II - quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional; 
III - por motivo de doença em pessoa de sua família; 
IV - no caso previsto no art. 175; 
V - quando convocado para serviço militar; 
VI - para tratar de interesses particulares; 
VII - no caso previsto no art. 186. 
(Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 159 - Aos funcionários interinos e aos em comissão não será concedida licença para tratar de interesses 
particulares. (Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 160 - A competência para a concessão de licença para tratamento de saúde será definida em regulamento 
próprio. (Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 161 - A licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo. 
Parágrafo único - Antes de findo esse prazo o funcionário será submetido a nova inspeção e o laudo médico 
concluirá pela sua volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela 
aposentadoria. (Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 162 - Finda a licença, o funcionário deverá reassumir, imediatamente, o exercício do cargo, se assim 
concluir o laudo de inspeção médica, salvo caso de prorrogação, mesmo sem o despacho 
final desta. (Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 163 - As licenças concedidas dentro de sessenta dias contados da terminação da anterior serão 
consideradas como prorrogação. (Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 164 - O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses salvo o portador de 
tuberculose, lepra ou pênfigo foliáceo, que poderá ter mais três prorrogações de 12 meses cada uma, desde 
que, em exames periódicos anuais, não se tenha verificado a cura. 
(Artigo com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 937, de 18/6/1953.) 
(Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 165 - Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o funcionário será submetido a inspeção médica 
e aposentado, se for considerado definitivamente inválido para o serviço público em geral. (Vide art. 6º e 13 da Lei 
Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 166 - O funcionário poderá gozar licença onde lhe convier, ficando obrigado a comunicar, por escrito, o 
seu endereço ao chefe a que estiver imediatamente subordinado. (Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 167 - O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência hospitalar, médica e 
farmacêutica dada a custa do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais. (Vide art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 

SEÇÃO II 
Licença para Tratamento de Saúde 
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Art. 168 - A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do funcionário ou "ex-officio". 
Parágrafo único - Num e noutro caso de que cogita este artigo é indispensável a inspeção médica, que deverá 
realizar-se, sempre que necessária, na residência do funcionário. 
(Vide art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 169 - O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade 
remunerada. (Artigo com redação dada pelo art. 7º da Lei nº 937, de 18/6/1953.) 
(Vide art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 170 - Quando licenciado para tratamento de saúde, acidente no serviço de suas atribuições, ou doença 
profissional, o funcionário receberá integralmente o vencimento ou a remuneração e 
demais vantagens. (Vide art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 171 - O funcionário licenciado para tratamento de saúde é obrigado a reassumir o exercício, se for 
considerado apto em inspeção médica "ex-officio". (Vide art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 172 - O funcionário atacado de tuberculose ativa, cardiopatia descompensada, alienação mental, neoplasia 
maligna, leucemia, cegueira, lepra, pênfigo foliáceo ou paralisia que o impeça de locomover-se, será 
compulsoriamente licenciado, com vencimento ou remuneração integral e demais vantagens. 
Parágrafo único - Para verificação das moléstias referidas neste artigo, a inspeção médica será feita 
obrigatoriamente por uma junta médica oficial, de três membros, todos presentes. 
(Vide art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 173 - O funcionário, durante a licença, ficar obrigado a seguir rigorosamente o tratamento médico 
adequado à doença, sob pena de lhe ser suspenso o pagamento de vencimento ou remuneração. 
§ 1º - No caso de alienado mental, responderá o curador pela obrigação de que trata este artigo. 
§ 2º - A repartição competente fiscalizará a observância do disposto neste artigo. 
(Vide art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 174 - A licença será convertida em aposentadoria, na forma do art. 165, e antes do prazo nele estabelecido, 
quando assim opinar a junta médica, por considerar definitiva, para o serviço público em geral, a invalidez do 
funcionário. (Vide art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 

SEÇÃO III 
Licença à Funcionária Gestante 

 
Art. 175 - À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença, por três meses, com 
vencimento ou remuneração e demais vantagens. 
§ 1º - A licença só poderá ser concedida para o período que compreenda, tanto quanto possível, os últimos 
quarenta e cinco dias da gestação e o puerpério. 
§ 2º - A licença deverá ser requerida até o oitavo mês da gestação, competindo à junta médica fixar a data do 
seu início. 
§ 3º - O pedido encaminhado depois do oitavo mês da gestação será prejudicado quanto à duração da licença, 
que se reduzirá dos dias correspondentes ao atraso na formulação do pedido. 
§ 4º - Se a criança nascer viva, prematuramente, antes que a funcionária tenha requerido a licença, o início 
desta será a partir da data do parto. (Vide arts. 17 e 70 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 

SEÇÃO IV 
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

 
Art. 176 - O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa do pai, mãe, filhos ou cônjuge 
de que não esteja legalmente separado. 
§ 1º - (Vetado). 
§ 2º - Provar-se-á a doença mediante inspeção médica, na forma prevista em lei, para a licença de que trata o 
artigo. 
§ 3º - (Vetado). 
 

SEÇÃO V 
Licença para Serviço Militar 

 
Art. 177 - Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, 
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será concedida licença com vencimento ou remuneração e demais vantagens, descontada mensalmente a 
importância que receber na qualidade de incorporado. 
§ 1º - A licença será concedida mediante comunicação do funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, 
acompanhada de documento oficial de que prove a incorporação. 
§ 2º - O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente o exercício, sob pena de perda do vencimento 
ou remuneração e, se a ausência exceder a trinta dias, de demissão, por abandono do 
cargo. 
§ 3º - Tratando-se de funcionário cuja incorporação tenha perdurado pelo menos um ano, o chefe da repartição 
ou serviço a que tiver de se apresentar o funcionário poderá conceder-lhe o prazo de quinze dias para 
reassumir o exercício, sem perda de vencimento ou remuneração. 
§ 4º - Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do exercício, os prazos para a apresentação do 
funcionário à sua repartição ou serviço serão os marcados no artigo 70. 
 
Art. 178 - Ao funcionário que houver feito curso para oficial da reserva das forças armadas, será também 
concedida licença com vencimento ou remuneração e demais vantagens durante os estágios prescritos pelos 
regulamentos militares, quando por estes não tiver direito àquele pagamento, assegurado, em qualquer caso, 
o direito de opção. 
 

SEÇÃO VI 
Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 
Art. 179 - Depois de dois anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimento ou 
remuneração, para tratar de interesses particulares. 
§ 1º - A licença poderá ser negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do 
serviço. 
§ 2º - O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. 
(Vide § 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 180 - Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido 
ou transferido, antes de assumir o exercício. 
(Vide § 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 181 - Não será, igualmente, concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário que, a 
qualquer título, estiver ainda obrigado a indenização ou devolução aos 
cofres públicos. (Vide § 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 182 - (Revogado pelo art. 42 da Lei nº 5945, de 11/7/1972.) Dispositivo revogado: 
 
“Art. 182 - Só poderá ser concedida nova licença para tratar de interesses particulares, depois de decorridos 
dois anos da terminação da anterior.” (Vide § 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 183 - O funcionário poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício desistindo da licença. 
(Vide § 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 184 - A autoridade que houver concedido a licença poderá, a todo tempo, desde que o exija o interesse 
do serviço público, cassá-la, marcando razoável prazo para que o funcionário licenciado reassuma o exercício. 
(Vide § 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 
Art. 185 - (Vetado). (Vide § 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.) 
 

SEÇÃO VII 
Licença à Funcionária Casada com Funcionário 

 
Art. 186 - A funcionária casada com funcionário estadual, federal ou militar, terá direito a licença, sem 
vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro 
ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro. 
Parágrafo único - A licença será concedida mediante pedido, devidamente instruído, e vigorará pelo tempo que 
durar a comissão ou nova função do marido. 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: No final dos exercícios 
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01) Analise as afirmativas abaixo.  
I. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público.  
II. Cargo público, para os efeitos do estatuto do servidor público do Estado de Minas Gerais, é o criado por lei 
em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado.  
III. Os cargos de carreira são aqueles que se integram em classes e correspondem a uma profissão; isolados, 
os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função.  
IV. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento.  
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
D) todas as afirmativas estão corretas.  
 
02) Sobre as licenças previstas na Lei Estadual n. 869 de 05/07/1952, é INCORRETO afirmar que 
A) o funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses. 
B) o servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada. 
C) o funcionário, durante a licença para tratamento de saúde, obriga-se a seguir rigorosamente o tratamento 
médico adequado à doença, sob pena de lhe ser suspenso o pagamento de vencimento ou remuneração. 
D) a funcionária casada com funcionário estadual, federal ou militar, terá direito a licença, sem vencimento ou 
remuneração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do 
Estado ou do território nacional ou no estrangeiro. 
 
03) De acordo com a disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, 
analise estas afirmativas: 
I. A criação de cargo público depende sempre de lei. 
II. As atribuições inerentes a uma carreira funcional podem ser indistintamente cometidas aos funcionários de 
suas diferentes classes. 
III. Os cargos isolados não integram classes.  
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
A) apenas a afirmativa I está correta. 
B) apenas a afirmativa II está correta. 
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) as três afirmativas estão corretas. 
 
04) Considerando-se a sistemática do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas 
Gerais, é CORRETO afirmar que 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
05) Considerando-se o que dispõe o Estatuto do Funcionário Público do Estado de Minas Gerais a 
respeito da Licença para Tratar de Interesses Particulares, é CORRETO afirmar que tal Licença  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
06) NÃO são considerados como de efetivo exercício, para efeito de aposentadoria, promoção e 
adicionais, os dias de afastamento do servidor público estadual em virtude de: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
07)  As  atribuições de cada carreira serão definidas ________________. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
08)  Classe  é um  agrupamento  de  cargos  _________________. 
............................................. 
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............................................. 

............................................. 
 
09) Funcionário  público  é  a  pessoa________________ . 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
10) Os cargos de carreira serão de provimento: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
11) O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a ________salvo o portador de 
tuberculose, lepra ou pênfigo foliáceo, que poderá ter mais três prorrogações de 12 meses cada uma, 
desde que, em exames periódicos anuais, não se tenha verificado a cura. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
12) O funcionário atacado de tuberculose ativa, cardiopatia descompensada, alienação mental, 
neoplasia maligna, leucemia, cegueira, lepra, pênfigo foliáceo ou paralisia que o impeça de locomover-
se, será compulsoriamente licenciado, com vencimento ou remuneração integral e demais vantagens. 
Para verificação das moléstias referidas neste artigo, a inspeção médica será feita obrigatoriamente 
por uma junta médica oficial, de____________, todos presentes. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
13) À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença, por___________, com 
vencimento ou remuneração e demais vantagens. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
14) A licença à funcionária gestante, só poderá ser concedida para o período que compreenda, tanto 
quanto possível, os últimos _____________da gestação e o puerpério. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
15) A licença à funcionária gestante deverá ser requerida até o__________ da gestação, competindo à 
junta médica fixar a data do seu início. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
16) Só poderá ser concedida nova licença para tratar de interesses particulares, depois de decorridos 
________da terminação da anterior. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
Gabarito 
 



                                                     Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

13 
 

 
 

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. 
 

 

ABUSO DE AUTORIDADE 
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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. 
 
§ 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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

Exercícios pertinentes 
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. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
05) NÃO constitui crime de abuso de autoridade: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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07) É INCORRETO afirmar que constitui crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65), qualquer 
atentado: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
08) Sobre o abuso de autoridade definido na Lei nº 4898/65, é correto afirmar que:  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
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. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
10) Marque a alternativa incorreta: 
Não constitui abuso de autoridade 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
  
11) Considera-se autoridade, para os efeitos da Lei nº 4.898/65, quem exerce: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
12) São sanções administrativas: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
13) Marque a alternativa incorreta: 
Não constitui abuso de autoridade qualquer atentado:  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
14) Marque a alternativa incorreta: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
15) Acerca da Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 4.898/1965, assinale a opção correta.  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
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.  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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17) No que concerne aos crimes de abuso de autoridade e a legislação específica que rege a matéria é 
correto afirmar:  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
18) Em relação aos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 4.898/1965, assinale a opção 
correta.  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
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.  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
20) Considerando a Lei nº 4898 de 1965 que trata do crime de abuso de autoridade, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a incorreta:  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
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.  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
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.  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
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.  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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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: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 
25) Considere a Lei n° 4.898/65 e assinale a alternativa correta: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
 

Gabarito 
 

 

 
Responda “C” certo  ou “E” errada. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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