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BATISTA, Lucas Matheus do Nascimento. Abuso de Autoridade Cometido por 
Magistrados sob a Perspectiva da Prisão Ilegal. 45 p. Trabalho de Conclusão de 
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RESUMO 
 

 

O objetivo central do presente trabalho é analisar a conduta ilegal de abuso 
cometido por magistrados, no que se refere à prisão ilegal. Notadamente, o que está 
em pauta é a liberdade de locomoção do indivíduo, que é um dos direitos 
fundamentais do cidadão. O propósito do trabalho é analisar as condutas praticadas 
pelo magistrado, e observar até onde, esta conduta está de acordo com a lei e os 
princípios, bem como trazer informação acerca dos tipos de prisões, no que tange 
sua legalidade ou ilegalidade. A pesquisa desenvolvida foi baseada em leis, 
doutrinas, julgados, e artigos científicos para melhor elucidação e esclarecimento do 
assunto. Desta forma, o abuso de autoridade cometido por magistrados, no que 
tange a prisão ilegal, é uma realidade que deve repreendida e penalizada, para 
restringir tal prática nefasta. 
 
Palavras-chave: Abuso. Magistrados. Prisão Ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
BATISTA, Lucas Matheus do Nascimento. Abuse of Authority Committed by 
Magistrates from the Perspective of Illegal Prison. 45 p. Course Conclusion 

Paper (Monograph). Law degree from the Faculty of Apucarana - FAP. Apucarana / 
PR. 2020. 
 
 

ABSTRACT 
 

 

The main objective of this paper is to analyze the illegal conduct of abuse committed 
by magistrates, with regard to illegal imprisonment. Notably, what is at stake is the 
freedom of movement of the individual, which is one of the fundamental rights of the 
citizen. The purpose of the work is to analyze the conduct practiced by the 
magistrate, and observe the extent to which this conduct is in accordance with the 
law and principles, as well as to bring information about the types of prisons, 
regarding their legality or illegality. The research developed was based on laws, 
doctrines, judgments, and scientific articles for better elucidation and clarification of 
the subject. In this way, the abuse of authority committed by magistrates, with regard 
to illegal imprisonment, is a reality that must be reprimanded and penalized, in order 
to restrict such harmful practice. 
 
Keywords: Abuse. Magistrates. Illegal arrest.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho foi desenvolvido para buscar um estudo específico da 

nova Lei n°13.869/2019, no que tange, ao abuso de autoridade cometido por 

magistrados sob a perspectiva da prisão ilegal. Abuso de autoridade, nada mais é 

que um comportamento humano, ativo ou passivo, que valendo do cargo que ocupa, 

tira vantagens para si ou para outrem, ou prejudica alguém por mero capricho. No 

ramo do direito, é o agente público que age com interesse particular, contrariando a 

lei e desviando a finalidade pública. 

Desta forma a nova Lei de Abuso de Autoridade, busca a proteção dos 

direitos fundamentais do indivíduo, tendo como principal, o direito à liberdade, bem 

como, a Administração Pública, coibindo tais práticas, visando seu bom 

funcionamento e equilíbrio. 

A Lei que vigorava até então, era a Lei 4.898/1965, que já era necessário a 

sua atualização, necessitando uma reforma integral do seu texto, e não sendo tão 

superficial e aberta, visto que foi elaborada num período de regime militar, com um 

poder totalmente autoritário e com forte supressão dos direitos individuais. 

Atualmente no Brasil, a Lei que trata de Abuso de Autoridade é a Lei n°13.869/2019, 

que trouxe um conteúdo mais brando, acerca do tema, limitando poderes de 

qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou 

fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de Território, conforme trata o artigo 2° da referida Lei.  

O objetivo norteador do presente estudo é analisar a tipificação penal trazida 

pela lei, sua aplicação e requisitos para configuração do delito de abuso de 

autoridade cometido por magistrados na perspectiva da prisão ilegal, com auxílio de 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, e artigos sobre o tema. 

É de grande importância também levar informação a todos sobre a 

abrangência da nova Lei, deixando claro, a proteção de seus direitos, bem como 

eventualmente auxiliar juristas na sua carreira profissional ou acadêmica. 

A Magistratura é um cargo de grande respeito perante a sociedade, ela tem 

uma atribuição constitucional em exercer sua função pública em prol da sociedade, 

devendo desempenhar suas funções básicas, mantendo o controle constitucional 

das leis, bem como, protegendo os direitos fundamentais e garantindo a 

preservação do Estado Constitucional e Democrático de Direito. 
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O abuso de poder já é uma realidade histórica, visto que os indivíduos, 

influenciados pela sensação de poder e cada vez obtendo mais inteligência, 

começaram a se beneficiar exercendo um poder dominador sobre outrem. Com as 

primeiras percepções de Estado, nesse prisma, começaram os abusos pelo agente 

que detinha o poder de autoridade, pois eram conferidos poderes a eles, e desse 

poder desviavam sua finalidade e satisfazia a si mesmo. 

A Nova Lei vem com um objetivo de abranger mais os direitos dos cidadãos, 

bem como reprimir tal prática abusiva de poder, mantendo o equilíbrio jurídico e 

protegendo o Estado Constitucional Democrático de Direito. 
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2. A MAGISTRATURA 
 

O termo magistratura, no latim, tem sua tradução para magistratus e significa 

a pessoa que tem o poder de governar ou exercer tal governo.1 

Ab initio, os magistrados em suma, era um funcionário do poder público 

investido de autoridade, e detentores do imperium, que era considerado um poder 

absoluto, um poder de soberania, atribuído a reis, no qual cidadãos comuns não 

podiam questionar.2 

Portanto, “a magistratura é a carreira de Estado que tem a atribuição 

constitucional de administrar a Justiça no exercício do Poder Judiciário”. É o 

conjunto de pessoas que investidas de poder, exercem jurisdição, sendo abrangidos 

todos os juízes, de qualquer grau de jurisdição que compõe o poder judiciário.3 

Com a Emenda n. 45/2004, foi acrescido no rol dos órgãos do Judiciário o 

Conselho Nacional de Justiça. O presente Órgão foi criado para auxiliar no combate 

dos males causados pelo Judiciário, no que tange as delongas da prestação 

jurisdicional, bem como a ausência de transparência em razão de sua natureza 

fechada.4 

O Conselho Nacional de Justiça, oferta transparência e controle, na política 

judiciária, zelando pela autonomia do judiciário e cumprimento do Estatuto da 

Magistratura. Também atua na gestão do planejamento estratégico do Poder 

Judiciário. Na prestação de serviços aos cidadãos, recebendo petições e 

reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário. Na moralidade, julgando 

processos disciplinares, bem como, na eficiência dos serviços judiciais visando à 

modernização e a celeridade processual.5 

 

 

                                                             
1 Associação Paulista de Magistrados - APAMAGIS – História da Magistratura. Disponível em: 
https://apamagis.com.br/institucional/o-que-e-ser-um-magistrado/historia-da-magistratura/. Acesso em: 18 de 

ago. de 2020.  
2 SANTIAGO, Emerson. Magistrado. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/185/edicao-

1/magistratura. Acesso em: 1 de out. de 2020. 
3 SOARES, Ronnie. Tomo Processo Civil, Edição 1, junho de 2018. Disponível em: 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/185/edicao-1/magistratura. Acesso em: 18 de ago. de 2020. 
4 Tavares, André Ramos. Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. – 18. ed. – São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020.  
5 Conselho Nacional de Justiça – Quem somos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-

somos/. Acesso em: 10 de out. de 2020. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/185/edicao-1/magistratura
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/185/edicao-1/magistratura
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2.1. Aspectos históricos 

 

As primeiras percepções da magistratura vieram com o início das relações 

humanas, que inevitavelmente evolui e obviamente aparecem conflitos, sendo a 

figura do magistrado uma pessoa fora do atrito entre dois ou mais indivíduos, que 

solucionava o problema.6 

O nome magistrado era atribuído à pessoa que a nação ou o governo 

concedeu poderes para governar ou a administração da justiça, como por exemplo, 

o presidente da república era considerado o primeiro magistrado da nação, com a 

maior autoridade política e administrativa.7 

Pode-se notar que a pessoa do magistrado não necessariamente era um juiz 

ou desembargador, mas era um indivíduo que detenha um poder político e 

administrativo concedido pelo Estado maior. 

No Brasil, pode-se dividir a história da magistratura em três períodos, quais 

são: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República e Nova, que serão feitos 

apontamentos dos principais aspectos de cada período.8 

No primeiro período, percebe-se que o Brasil não tinha autonomia no seu 

sistema jurídico e era controlado por outro País que ditava como deveria ser a 

máquina jurídica. Em meados de 1548, seguiu um ordenamento jurídico 

organizacional, ditadas pela ordem de Portugal, que era instância da estrutura 

judicial9 e “exercia forte centralização das atividades administrativas de maneira a 

manter o controle sobre as atividades da colônia”.10 

Neste período o Brasil não tinha um ordenamento jurídico consolidado ainda, 

e foi se estruturando aos poucos. Com a criação de capitanias foi se estabelecendo 

uma estrutura mais organizada do poder judiciário, que posteriormente foi criado a 

figura do Ouvidor-Geral, que figurava como uma instância recursal.11 

A partir do século XVII, o Brasil teve seus primeiros tribunais, notando-se 

seu avanço no sistema jurídico, marcado pela chegada dos europeus, as atividades 

                                                             
6 APAMAGIS, op. cit.  
7 SANTIAGO, Emerson. Magistrado. Disponível em: https://www.infoescola.com/direito/magistrado/. Acesso 

em: 1 de out. de 2020. 
8 APAMAGIS, op. cit.  
9 SOARES, op. cit. 
10 PASSOS, Daniela; FEITOSA, Gustavo. A seleção e a carreira do magistrado no império e na primeira 

república e seus reflexos na inserção do judiciário no sistema político. Conpedi, 2012. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=d542599794c1cf06. Acesso em: 19 de ago. de 2020.  
11 SOARES, op. cit. 
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típicas judiciárias estavam difusamente distribuídas.12 

Por fim, no período de 1751, houve o rompimento do vínculo com Portugal, 

com a chegada da família real. Posteriormente, sobreveio o período chamado de 

Brasil Império, em meados de 1822, no qual foi proclamada a independência e 

instituído o império, sendo outorgada por Don Pedro I, a Constituição de 1824, que 

previa um Poder Judicial Independente, ditada por legislação complementar.13 

Com a Constituição de 1824, houve uma grande influência liberal com a 

descentralização política, foram separados os poderes, para se ter uma modificação 

na estrutura organizacional do Estado, de modo a adequá-las num projeto liberal do 

Estado.14 

Notou-se também nesse período, que mesmo com tantos avanços, ainda 

estava longe de alcançar uma independência jurídica e autônoma, pois estava 

influenciada por uma grande subordinação constitucional e institucional ao poder 

imperial.15 

Passado o período do Brasil Império, adentra-se no período do Brasil 

República, que teve início em meados de 1889 a 1985. Período que foram 

organizados a Justiça Federal e criado o Supremo Tribunal Federal em 1890 16, além 

de romper por completo o sistema monárquico existente na época e implantar o 

sistema presidencialista no modelo norte – americano por influência de Rui 

Barbosa.17 

Com o passar do período, a Constituição Federal de 1934 tratou de 

limitações e garantias de magistrados que são protegidas até os dias atuais. Como 

exemplo a vedação dos juízes exercerem qualquer outra função pública, exceto 

magistério e alguns casos previstos na Constituição, e como forma garantia a 

vitaliciedade até os 75 anos, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.18 

                                                             
12 PINHEIRO, Carina. O Poder Judiciário através da história: reflexões sobre as principais transformações 

ocorridas na Nova República. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/o-

poder-judiciario-atraves-da-historia-reflexoes-sobre-as-principais-transformacoes-ocorridas-na-nova-republica/. 

Acesso em: 20 de ago. de 2020. 
13 SOARES, op. cit. 
14 PASSOS, Daniela; FEITOSA, Gustavo. A seleção e a carreira do magistrado no império e na primeira 

república e seus reflexos na inserção do judiciário no sistema político. Conpedi, 2012. Disponível em: 

https://www.conpedi.org.br/. Acesso em:  21 de ago. de 2020. 
15 APAMAGIS – História da Magistratura. Disponível em: https://apamagis.com.br/institucional/o-que-e-ser-

um-magistrado/historia-da-magistratura/. Acesso em: 21 de ago. de 2020. 
16 APAMAGIS, op. cit. 
17 PASSOS, Daniela; FEITOSA, Gustavo. op. cit.   
18 PINHEIRO, Carina. O Poder Judiciário através da história: reflexões sobre as principais transformações 

ocorridas na Nova República. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/o-
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Com a Carta Política de 1937, foi instituído o “Estado Novo” pelo Presidente 

Getúlio Vargas, que alterou significativamente a estrutura do poder judiciário, no qual 

revelou um grande retrocesso no quesito ao sistema de controle de 

constitucionalidade. No caso se uma lei fosse declarada inconstitucional, o 

Presidente da República poderia submetê-la novamente ao parlamento.19  

Posteriormente, foi implantado o regime militar em meados de 1964, e em 

1967 com a Constituição autoritarista de tal regime, a estrutura do poder judiciário foi 

mantida, mas com algumas alterações, como a recriação da Justiça Federal e 

limitações nas garantias dos magistrados.20   

Com a Emenda n° 7/77, houve a criação do Conselho Nacional da 

Magistratura, instituído como órgão disciplinar para receber reclamações contra os 

magistrados, também por determinar a disponibilidade e aposentadoria de um ou 

outro, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.21 

Adiante, adentra-se no que é o chamado de Nova República, o qual tem 

início em 1985, e marco principal com a Constituição de 1988, que é a Constituição 

vigente nos dias atuais. Assim sustenta a Associação Paulista de Magistrados: “ 

Período que vai de 1985 até hoje e tem como marco principal a Constituição de 

1988 e seu processo de elaboração”.22  

A Constituição de 1988 foi marcada por ter eliminado do ordenamento 

jurídico todo resquício ditatorial dos tempos passados, tratando da liberdade de 

expressão do indivíduo e da harmonização dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário.23  

 

2.2.  A Magistratura e a Constituição 
 

O Poder Judiciário é um dos três poderes constituídos, ora elencado com 

                                                                                                                                                                                              
poder-judiciario-atraves-da-historia-reflexoes-sobre-as-principais-transformacoes-ocorridas-na-nova-republica/. 

Acesso em:  20 de ago. de 2020. 
19 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Evolução histórica da estrutura judiciária brasileira. Revista do 

Tribunal Superior do Trabalho. Porto Alegre, RS, v. 65, n. 1, p. 85-114, out./dez. 1999.  
20 SOARES, Ronnie. Tomo Processo Civil. Edição 1, junho de 2018. Disponível em: 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/185/edicao-1/magistratura. Acesso em: 25 de ago. de 2020. 
21 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
22 APAMAGIS – História da Magistratura. Disponível em: https://apamagis.com.br/institucional/o-que-e-ser-

um-magistrado/historia-da-magistratura/. Acesso em: 25 de ago. de 2020. 
23 PINHEIRO, Karina. O Poder Judiciário através da história: reflexões sobre as principais transformações 

ocorridas na Nova República. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/o-

poder-judiciario-atraves-da-historia-reflexoes-sobre-as-principais-transformacoes-ocorridas-na-nova-republica/. 

Acesso em 25 de ago. de 2020. 
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força no artigo 2° da Constituição Federal, de maneira independente e harmônica 

entre si. Com efeito, a tarefa que a Constituição opôs ao Judiciário é de declarar o 

direito e julgar casos concretos, bem como exercer esse papel, defendendo a 

Constituição contra leis editadas em desfavor dela, e quando a favor, adaptá-las aos 

seus preceitos de regras e princípios em cada caso.24  

Em maiores detalhes, o Estado Constitucional se caracteriza por ser direito e 

limite, uma espécie de direito e garantia, devendo se concretizar através dos 

enunciados constitucionais, para julgar a validade e invalidade da obra do legislador, 

cabendo ao juiz, o asseguramento do reconhecimento e eficácia da norma. A 

magistratura deve desempenhar algumas funções básicas, como controle 

constitucional das leis, bem como a tutela de direitos fundamentais e a garantia de 

preservação do Estado Constitucional e Democrático de Direito.25 

Pois bem, a magistratura é tratada no Título IV (Da Organização dos 

Poderes), Capitulo III (Do Poder Judiciário), Seção I, da Constituição Federal de 

1988, mencionado em seu artigo 93, que Lei Complementar de iniciativa do STF, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados alguns princípios.26 

Ainda, é ressaltado que a própria Constituição dispôs como regra que, para 

ingressar na magistratura, faz-se necessário a aprovação em concurso público de 

provas e títulos, também exigindo do bacharel em direito, além de três anos no 

mínimo, de atividade jurídica.27  

A Constituição Federal em seu artigo 94 fez menção ao Quinto 

Constitucional, tal qual reserva um quinto dos lugares dos Tribunais Federais, dos 

Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios, à membros do Ministério 

Público, e Advogados, todos com mais de dez anos de carreira e com notório saber 

jurídico e reputação ilibada, indicados em listas sêxtuplas pelos órgãos de suas 

respectivas classes.28 

Por fim, Ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

                                                             
24 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. – 18. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020. 
25 PISKE, Oriana. A Função Social da Magistratura na Contemporaneidade - Juíza Oriana Piske. 

Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-

entrevistas/artigos/2010/a-funcao-social-da-magistratura-na-contemporaneidade-juiza-oriana-piske. Acesso em: 

01 de out. de 2020. 
26 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
27 TAVARES, op. cit. 
28 A Constituição e o Supremo. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=1033. Acesso em: 10 de out. de 2020. 



17 

 

Federal, também foram tratados pela Lei maior. Para a composição dos Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça a Constituição Federal determinou em seu artigo 10429, 

que os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, composto por, pelo 

menos, trinta Ministros, obedecendo, regras precisas para sua composição.30 Já os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal são compostos por onze, no qual tratou em 

seu artigo 10131, mencionando que é de livre nomeação pelo Presidente da 

República, após aprovação de maioria absoluta dos Senadores.32 

 

2.3. Lei Orgânica da Magistratura 
 

A Lei Complementar que é mencionada no artigo 93 da Constituição Federal 

de 1988 é a Lei Complementar n° 35, de 14 de março de 1979, a qual trata da 

organização, das garantias, prerrogativas e deveres do magistrado, também a 

organização e funcionamento do poder judiciário num todo.33 

A lei em seu título II, capítulo I, traz as garantias dos magistrados, 

mencionando que seu cargo é vitalício e somente o perderá nos casos previstos em 

lei, como por exemplo, em ação penal por crime comum ou de responsabilidade ou 

em alguns casos em procedimento administrativo.34 

No que tange as prerrogativas, a lei trata no seu título II, capítulo II, que 

podemos usar como exemplo a prerrogativa de não ser preso, senão por ordem 

                                                             
29 BRASIL. Constituição de 1988. Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/10/1988, Página 1 (Publicação 

Original). Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. 

      Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da 
República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo: 

      I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais 

de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; 

      II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do 

Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 10 de out. de 2020. 
30 TAVARES, op. cit. 
31 BRASIL. Constituição de 1988. Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/10/1988, Página 1 (Publicação 

Original). Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 10 de out. de 2020. 
32 TAVARES, op. cit. 
33 BRASIL. Lei Complementar n° 35, de 14 de março de 1979. Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional.  Diário Oficial da União - Seção 1 - 14/3/1979, Página 3689. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1970-1979/leicomplementar-35-14-marco-1979-364957-norma-

pl.html. Acesso em: 26 de ago. de 2020.  
34 Ibidem. Acesso em: 26 de ago. de 2020. 
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escrita do Tribunal ou Órgão Especial competente para julgamento.35 

Outro ponto relevante é os deveres do magistrado, que é tratado no título III, 

capítulo I, mencionando quais são os deveres que o magistrado deve seguir, sendo 

um deles, cumprir ou fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as 

disposições legais e os atos de ofício.36 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) dispõe sobre a 

organização do Poder Judiciário, seu funcionamento, estrutura hierárquica e 

administrativa, bem como trata das garantias, prerrogativas, vencimentos, direitos, 

deveres e penalidades cabíveis ao magistrado.37 

Portanto, Ad argumentandum tantum é a lei que regula a atuação dos 

magistrados, estabelecendo deveres e direitos, para que não haja excesso na 

atuação do membro do Poder Judiciário, e que este trabalhe em razão da 

efetividade e zelo entre o elo Sociedade e Poder Público. 

 
2.4. Prerrogativas X Deveres Funcionais 

 

As prerrogativas funcionais sucintamente são as vantagens de alguns 

indivíduos por fazerem parte de determinados grupos de pessoas ou classes, que se 

diferem das demais pessoas, no direito em si, pode se entender como um direito 

especial do cargo ocupante.38 

Particulariza-se, as prerrogativas da magistratura estão previstas no artigo 

33 da Lei Orgânica da Magistratura, que descreve cada uma delas 

pormenorizadamente, para garantir a tranquilidade no exercício das funções em prol 

da sociedade.39 

Outrossim, é de suma importância ressaltar que, dada a importância do 

tema, algumas estão previstas na própria Constituição, tal como a independência 

funcional dos magistrados, disposta no artigo 95, a qual garante os predicativos da 

                                                             
35 Ibidem. Acesso em: 26 de ago. de 2020. 
36 BRASIL. Lei Complementar n° 35, de 14 de março de 1979. Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional. Diário Oficial da União - Seção 1 - 14/3/1979, Página 3689 art. 35. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1970-1979/leicomplementar-35-14-marco-1979-364957-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 26 de ago. de 2020. 
37 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Loman - 38 anos. Disponível em: 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/loman-38-

anos. Acesso em: 01 de out. de 2020. 
38Significados BR. Disponível em: https://www.significadosbr.com.br/prerrogativa. Acesso em 19 set. 2020.  
39 Ética e Estatuto da Magistratura p/ TJDFT (Juiz Substituto) – Estratégia Concursos. Disponível em: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/main/downloadPDF/?aula=448722.Acesso em: 24 de set. de 

2020. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/main/downloadPDF/?aula=448722
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vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio.40 

Algumas prerrogativas da magistratura é o direito do magistrado ser ouvido 

como testemunha em dia, local e hora previamente ajustados, exceto em instância 

superior à dele, bem como a prerrogativa de não ser preso, se não por ordem escrita 

do Tribunal ou Órgão Especial competente, salvo em flagrante de crime 

inafiançável.41 

Por sua vez, dever funcional corresponde às obrigações que o ocupante do 

cargo tem o dever de cumprir, por força legal42. Por exemplo, o que traz o artigo 116 

da Lei n.º 8112/90 (lei que institui o regime jurídico dos servidores), dizendo que o 

servidor deve ser leal às instituições e exercer com zelo e dedicação as atribuições 

do cargo.43   

Os deveres funcionais dos magistrados estão previstos no artigo 35 da 

mesma Lei, que um dos principais é cumprir e fazer cumprir com independência, 

serenidade e exatidão, as disposições legais e atos de ofício.44 

Porém os magistrados, em alguns casos, estão sujeitos a abusar das 

prerrogativas que lhes são conferidas pela Constituição, devendo obedecer, certos 

limites, sob a pena de exorbitar a regulamentação Constitucional, podendo constituir 

ameaça a direitos fundamentais dos cidadãos.45 

Outro ponto relevante é o ativismo judicial, é uma escolha proativa e 

específica de se interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e ampliando o 

alcance da norma, para ir além do legislador ordinário. O ativismo judicial é um 

                                                             
40 RORIGUES, José Renato. Considerações acerca da independência funcional dos juízes, procuradores da 

república e promotores brasileiros. Disponível em: https://www.ajufe.org.br/imprensa/artigos/6518-

consideracoes-acerca-da-independencia-funcional-dos-juizes-procuradores-da-republica-e-promotores-

brasileiros. Acesso em: 24 de set. de 2020. 
41 Ética e Estatuto da Magistratura p/ TJDFT (Juiz Substituto) – Estratégia Concursos. Disponível em: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/main/downloadPDF/?aula=448722.. Acesso em: 24 de set. de 

2020. 
42 Brainly. Resposta de Dani Franca. https://brainly.com.br/tarefa/15008068. Acesso em: 19 de set. de 2020. 
43 BRASIL. Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de1990. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Diário Oficial da União - Seção 1 - 

12/12/1990, Página 23935. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8112-11-
dezembro-1990-322161-publicacaooriginal-1-pl.  Acesso em: 19 de set. de 2020.  
44Serejo, Lourival. Comentários ao código de ética da magistratura nacional. Disponível em:  

https://www.passeidireto.com/arquivo/6006332/lei-organica-comentada. Acesso em: 24 de set. de 2020.  
45 CARMO, Nathalia de Andrade; ARRUDA. Ramon Pereira. Limites de atuação da justiça e do Ministério 

Público no regime democrático: a linha tênue entre o exercício legítimo das funções e o abuso de 

autoridade. Disponível em: 

http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=264:limites-de-

atuacao-da-justica-e-do-ministerio-publico-a-linha-tenue-entre-o-exercicio-legitimo-das-funcoes-e-o-abuso-de-

autoridade-autores-nathalia-de-andrade-carmo-e-ramon-pereira-arruda-coordenador-do-artigo-prof-me-edival-

braga&id=60:2016-2&Itemid=314. Acesso em: 24 de set. de 2020. 

https://www.ajufe.org.br/imprensa/artigos/6518-consideracoes-acerca-da-independencia-funcional-dos-juizes-procuradores-da-republica-e-promotores-brasileiros
https://www.ajufe.org.br/imprensa/artigos/6518-consideracoes-acerca-da-independencia-funcional-dos-juizes-procuradores-da-republica-e-promotores-brasileiros
https://www.ajufe.org.br/imprensa/artigos/6518-consideracoes-acerca-da-independencia-funcional-dos-juizes-procuradores-da-republica-e-promotores-brasileiros
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/main/downloadPDF/?aula=448722
https://cutt.ly/QggnLxK
https://cutt.ly/QggnLxK
http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=264:limites-de-atuacao-da-justica-e-do-ministerio-publico-a-linha-tenue-entre-o-exercicio-legitimo-das-funcoes-e-o-abuso-de-autoridade-autores-nathalia-de-andrade-carmo-e-ramon-pereira-arruda-coordenador-do-artigo-prof-me-edival-braga&id=60:2016-2&Itemid=314
http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=264:limites-de-atuacao-da-justica-e-do-ministerio-publico-a-linha-tenue-entre-o-exercicio-legitimo-das-funcoes-e-o-abuso-de-autoridade-autores-nathalia-de-andrade-carmo-e-ramon-pereira-arruda-coordenador-do-artigo-prof-me-edival-braga&id=60:2016-2&Itemid=314
http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=264:limites-de-atuacao-da-justica-e-do-ministerio-publico-a-linha-tenue-entre-o-exercicio-legitimo-das-funcoes-e-o-abuso-de-autoridade-autores-nathalia-de-andrade-carmo-e-ramon-pereira-arruda-coordenador-do-artigo-prof-me-edival-braga&id=60:2016-2&Itemid=314
http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=264:limites-de-atuacao-da-justica-e-do-ministerio-publico-a-linha-tenue-entre-o-exercicio-legitimo-das-funcoes-e-o-abuso-de-autoridade-autores-nathalia-de-andrade-carmo-e-ramon-pereira-arruda-coordenador-do-artigo-prof-me-edival-braga&id=60:2016-2&Itemid=314
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dever-poder do magistrado, que deve ser utilizado de forma coerente para combater 

desigualdades quando vier existir, respeitando os limites constitucionais e efetivando 

os direitos fundamentais.46 

Ad argumentandum tantum, o juiz exerce a discricionariedade buscando a 

melhor solução no ordenamento jurídico para àquele caso concreto, garantindo os 

direitos fundamentais e com cautela para não se tornar arbitrariedade, que seria 

uma extrapolação ou ação contrária ao que a lei permite. 

 

3. DEFINIÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE 
 

Primeiramente será tratado, o que é abuso de poder, consistindo em 

qualquer mandamento ou ordem que não encontre respaldo na legislação, e que seu 

foco principal não seja aquilo que nele esteja contido, mas visando prejudicar o 

sujeito passivo. No campo jurídico, o modo que o direito se desvirtua de sua 

finalidade, se compromete sua legitimidade, por esta razão o direito não é absoluto, 

pois está limitada sua extensão, e submetido a pressupostos quanto ao seu 

exercício.47 

De modo geral, o abuso de autoridade corresponde a todo comportamento 

ativo ou passivo, praticado por um agente estatal, de uma maneira que desvie sua 

finalidade do ato, em descumprimento do interesse público.48 

Em outros termos, é conceituado como toda conduta humana que utiliza do 

seu cargo para atingir interesse particular. No caso do agente estatal agindo em 

desfavor do interesse público e prevalecendo o interesse próprio.49  

O abuso de autoridade abrange todas as condutas abusivas de poder, sendo 

não apenas no abuso de poder, mas em outras condutas ilegais que se desdobram 

                                                             
46 SALMEIRÃO, Cristiano. Ativismo judicial e o poder discricionário: método ativo de combater a 

desigualdade. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/ativismo-judicial-e-

poder-discricionario-metodo-ativo-de-combate-a-desigualdade/. Acesso em: 02 de out. de 2020. 
47 SOUZA, Pinto Felipe. Análise Comparativa entre as Leis de Abuso de Autoridade. Disponível em: 

https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/13a8e-souza,-felipe-pinto.-analise-comparativa-

entre-as-leis-de-abuso-de-autoridade.-lages,-unifacvest,-2020.pdf. Acesso em: 15 de out. de 2020. 
48 PINHEIRO, Igor Pinheiro. Nova lei do abuso de autoridade: comentada artigo por artigo/ Igor Pereira, 

André Clark Nunes Cavalcante, Emerson Castelo Branco. – Leme, SP: JH Mizuno, 2020, p. 11. 
49 NOVO, Benigno Nunes. Abuso de autoridade: caracterização. Disponível em: 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/11251/Abuso-de-autoridade-caracterizacao. Acesso em: 27 de set. 

de 2020. 
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em excesso de poder, desvio de poder ou finalidade de lei.50 

Assim sendo, ocorrerá o abuso de autoridade quando houver a violação da 

legalidade, rompendo-se o equilíbrio da ordem jurídica. É considerado, tanto na 

legalidade externa do ato administrativo, no caso de competência, forma prevista ou 

não proibida em lei, como também nos casos de legalidade interna, que seria os 

motivos e finalidades, ocorrendo assim, nos dois casos, abuso de autoridade, sendo 

causa de nulidade do ato administrativo.51 

Porquanto, ad argumentandum tantum o abuso é consistente em 

estrapolação, excesso, uso inadequado do poder que uma autoridade pode ter. Em 

outros termos, é verificado quando a autoridade se aproveita das funções que lhe 

compete, e pelo cargo que se detém abusa do poder de autoridade.  

Fundamenta-se, o ordenamento jurídico confere poderes, mas também deve 

impor deveres a todos aqueles que atuam em nome do Poder Público, e esses 

devem atender a satisfação do interesse público, não ultrapassando os limites regido 

por lei, coibindo qualquer ato no exercício do poder por esses agentes.52 

Em suma, o agente detentor de poderes, que atua representando o Estado, 

deve exercê-lo dentro dos limites que a lei e o ordenamento jurídico como um todo 

lhes impõe, visando sempre à satisfação do interesse da coletividade e não o 

interesse pessoal ou individual. 

 

3.1.  Evolução Normativa 
 

Com o surgimento das civilizações, o homem começou a ter uma visão de 

poder, o qual poderia ser obtido com inteligência, por meio de influência ou 

autoridade, dando oportunidade para alguns, o exercício de um poder dominador.53 

O homem num determinado momento sentiu o desejo vago e indeterminado 

de um bem que passa dos limites de seus bens particulares, tal qual era o bem 

                                                             
50 WADY, Ariane Fucci. Qual a diferença entre o Abuso de Poder e o Abuso de Autoridade?  Rede de 

Ensino Luiz Flávio Gomes. Disponível em: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/20923/qual-a-diferenca-entre-o-
abuso-de-poder-e-o-abuso-de-autoridade-ariane-fucci-wady. Acesso em: 15 de out. de 2020. 
51 FILHO, Antônio Carlos Santoro. Abuso de autoridade – Conceito, sujeito ativo, dolo e hermenêutica. 

Publicado em 05/2020. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/82514/abuso-de-autoridade. Acesso em: 28 de 

set. de 2020. 
52 LIMA, Renato Brasileiro de. Nova Lei de Abuso de Autoridade/ Renato Brasileiro de Lima – Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020, p. 23 e 24. 
53 PIZZUTTI, Valmir. A Responsabilidade Civil do Estado por Abuso de Autoridade Policial, 74 folhas, 

Trabalho de Conclusão de Curso. Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus de Cacoal. 2008. 

Disponível em: https://ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/1519/1/TCC%20VALMIR%20PIZZUTTI.pdf. 

Acesso em: 02 de out. de 2020. 

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/20923/qual-a-diferenca-entre-o-abuso-de-poder-e-o-abuso-de-autoridade-ariane-fucci-wady
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/20923/qual-a-diferenca-entre-o-abuso-de-poder-e-o-abuso-de-autoridade-ariane-fucci-wady
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comum. O bem comum ou bem público é alcançado através da intercooperação de 

determinado grupo específico e conforme o desenvolvimento social se estrutura, 

naturalmente o instinto social leva ao Estado. O Estado é a base territorial, dividida 

entre governantes e governados, dentro de um território reconhecido e dotado de 

supremacia de suas instituições.54 

Destaca-se, como marco divisório da história a Revolução Francesa, em 

1789, que abalou o poder arbitrário do antigo regime, que era constituído pelo clero, 

a nobreza e a burguesia, ocasião em que trouxe uma nova condição de mundo, 

proporcionando, em termos de justiça, à humanidade, com o reconhecimento dos 

direitos naturais e inalienáveis, através da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão.55 

Em 1804, houve a promulgação do Código Civil Francês, que se tornou a 

maior fonte do direito da civilização ocidental, inspirando a Assembleia das Nações 

Unidas a proclamar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que influenciou 

vários países do mundo, incluindo o Brasil.56 

No Brasil, a Constituição de 1824 já conferia ao cidadão à representatividade 

em casos de abuso de autoridade.57 Em seu artigo 179, a Constituição já protegia a 

inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos visando à liberdade, a 

segurança individual e a propriedade. Mais especificadamente no inciso XXIX, traz 

que, os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e 

omissões cometidos no exercício das funções, bem como no inciso XXX do referido 

artigo, ela menciona que o cidadão poderá representar por escrito ao Poder 

Legislativo e Executivo, reclamações, queixas ou até mesmo, petições, requerendo 

a responsabilidade dos infratores.58 

                                                             
54 LOPES, André Luiz. Noções de Teoria Geral do Estado. Disponível em: 

https://domtotal.com/direito/uploads/pdf/1627aa4f30ef0e7c1b149fccd97700c2.pdf. Acesso em: 17 de out. de 

2020. 
55 PIZZUTTI, Valmir. A Responsabilidade Civil do Estado por Abuso de Autoridade Policial, 74 folhas, 

Trabalho de Conclusão de Curso. Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus de Cacoal. 2008. 

Disponível em: https://ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/1519/1/TCC%20VALMIR%20PIZZUTTI.pdf. 
Acesso em: 02 de out. de 2020. 
56 Idem, ibidem. 
57 VIANA, João Guilherme Ramos Fernandes; VIANA, Waleska Cariola. Transporte de pessoas em porta 

malas de viatura policial (camburão): um exemplo cotidiano de abuso de autoridade e de violação aos 

direitos humanos no brasil. Disponível em: 
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/784z0wdr/u65ip0MaG5D6i2sm.pdf Acesso em: 27 de set. de 

2020. 
58 BRASIL. Carta de Lei de 25 de Março de 1824. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por 

um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 30 de set. de 2020. 
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Em um passado não tanto remoto, o Brasil se distanciou dos direitos 

reconhecidos na Declaração de 1948, quando os movimentos de 1964 levaram o 

País à ditadura militar, em que foi instaurado um governo constitucional fictício, que 

institucionalizou um poder autoritário e com fortes repressões policiais e supressão 

de direitos.59 

A Lei de Abuso de Autoridade surgiu pós-revolução de 1964, buscando a 

moralização pública e a punição de pequenos abusos. Foi criada num período 

autoritário com um viés meramente simbólico, cominando penas insignificantes e 

passiveis de substituição por multa.60 

Fazendo um adendo, é aferido, que referida lei surgiu num período de 

ditadura militar, período este marcado pelo autoritarismo e um Estado Democrático 

de Direito fictício, que em termos práticos não era eficaz sua aplicação, não trazendo 

muitos resultados das medidas impostas. 

Retomando os termos técnicos da referida legislação, o direito de 

representação foi tratado no artigo 1° e 2° da antiga Lei n° 4.898/65, os quais 

regulamentavam o direito de representação e o processo de responsabilidade 

administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, sendo exercida essa 

representação, por meio de petição.61 

Contudo, verifica-se que tal Lei era de difícil aplicação na prática, contendo 

textos abertos em alguns de seus artigos, sendo ineficaz sua aplicação e tornando 

cada vez mais habitual a prática de abuso de autoridade. Além do mais, a Lei fazia 

necessário que o cometimento da infração tenha sido cometido no exercício de suas 

funções, potencializando ainda mais sua mera simbologia.62 

O abuso no exercício da função, conferido aos agentes públicos já é uma 

realidade histórica, devendo ser punível para servir de exemplo, já que o Estado 
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confere poderes para o agente atuar, em busca da finalidade pública.63 

Notadamente, visando coibir prática nefasta pelos agentes públicos, levou os 

Deputados e Senadores a aprovar a Lei n°13.869/2020, tendo uma das principais 

relações a Operação Lava-Jato, que gerou intensas críticas sobre supostos abusos 

e ilegalidades.64 

O projeto de Lei já tramitava desde 2016, e desde então o Juiz Sergio Moro 

já iniciava uma grande campanha política para que a lei fosse vetada, impondo a 

população que tal lei era uma manobra comandada pelos poderosos visando 

dificultar o combate na corrupção.65 

A título de exemplo, foi de grande repercussão, o dia em que o Ex-

Presidente da República foi ilegalmente e inconstitucionalmente mantido preso por 

algumas horas. A Constituição traz em seu artigo 5°, acerca da liberdade, bem 

como, sobre o direito de somente fazer algo em virtude de lei, tendo em vista que 

este ato foi chamado de “condução coercitiva”, violando as garantias constitucionais, 

visto que a lei exige intimação prévia.66 

Portanto a nova lei tenta corrigir os meios que são utilizados para o combate 

na corrupção, bastando combater esta, respeitando as leis e a Constituição, bem 

como definindo as punições das autoridades que agirem em desfavor da lei.67 

 
3.2. Da nova lei de abuso de autoridade 

 

A Lei n° 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, 

sancionada em 5 de setembro de 2019, revogou expressamente a antiga Lei n° 

4.898/1965, que Regula o Direito de Representação e o processo de 

Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade, 
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havendo forte reação das classes envolvidas, em especial a magistratura.68 

3.3. Aspectos gerais 
 

O abuso de poder pode ocorrer de duas formas, sendo quando o agente 

público excede os limites de sua competência, e quando o agente pratica um ato 

com finalidade diversa do que a lei traz. Portanto, se agente pratica uma conduta 

que excede os limites de sua competência, ele age com excesso de poder, e agindo 

com finalidade diversa do que a lei menciona, ele age com desvio de poder. O delito 

de abuso de autoridade está condicionado nas duas hipóteses, como deixa claro o 

artigo 1°, caput, da Lei 13.869/2019.69 

Sim, o abuso de autoridade pode-se valer tanto no exercício da função ou a 

pretexto de exercê-las, não ficando o agente público limitado somente no seu campo 

de atuação, mas em toda a atividade praticada com a finalidade específica de 

prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda por mero 

capricho ou satisfação pessoal, como traz no art. 1° da nova lei.70  

À medida que a lei trouxe, é de extrema importância e justa, pois, não é raro 

ver o crime de abuso de autoridade, sendo praticado em horário e fora do contexto 

de trabalho dos agentes, valendo – se de suas prerrogativas e do título que ostenta, 

podendo ser usado como exemplo a famosa “carteirada”.71 Como exemplo, podemos 

mencionar o caso do desembargador que deu uma “carteirada” no guarda que pediu 

para ele utilizar a máscara, conforme decreto municipal em combate ao covid-19.72 

A nova lei traz um conceito de funcionário público mais amplo, podendo ser 

utilizado o conceito mencionado no disposto artigo 327, do Código Penal, sendo 

considerado funcionário público para os efeitos penais, quem, embora 
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transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.73 

Se tratando da Lei 13.869/2019, mais especificadamente, é considerado funcionário 

público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 

por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer vínculo de investidura, 

mandato, cargo, emprego ou função da Administração Pública Direta, Indireta ou 

Fundacional de qualquer um dos Poderes da União, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de Território.74 

Vale destacar também, que se o ato de abuso for cometido no gozo de férias 

ou licença, também irá incidir o crime, pois existe vínculo funcional, podendo ser 

transitório ou permanente. No caso dos aposentados, não haverá o crime, pois, já 

não existe vínculo funcional. Portanto o agente, que sem qualquer nexo ou 

invocação da prerrogativa funcional, não cometerá crime de abuso de autoridade.75 

Como pode perceber, a lei deixa bem claro que o crime pode ser praticado a 

qualquer momento, estando ou não o agente público exercendo suas funções, mas 

que se valha delas para atingir finalidade distinta do que aquela que traz a lei. O que 

se pode concluir é que, deve haver a ligação entre o cometimento da conduta em 

razão da função ou a pretexto de exercê-la, pois, são pressupostos necessários para 

configurar a conduta delituosa.  

A titularidade da ação penal nos crimes de abuso de autoridade é do 

Ministério Público, por se tratar de crime de ação pública incondicionada, sendo sua 

peça inaugural a denúncia. Tratando-se de ação pública incondicionada significa 

dizer que o Ministério Público não depende de manifestação da vítima ou de 

terceiros.  Verificando as condições da ação e a justa causa, a atuação do Parquet 

prescinde do elemento de qualquer condição.76 

 

3.4. Bem jurídico tutelado 

 

O bem jurídico tutelado, são bens tutelados pelo ordenamento jurídico que 

são indispensáveis para a sociedade, merecendo maior proteção e cuidado. Tais 

bens mais relevantes e preciosos atingem a tutela do Direito Penal, sob a ótica da 
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intervenção mínima do Estado, com o intuito de coibir as condutas que 

potencialmente são lesivas ao referido bem.77 

A Lei 13.869/2019, tutela dois bens jurídicos em aspectos distintos. O 

primeiro visa proteger os direitos fundamentais e individuais do indivíduo, como a 

liberdade de locomoção, a liberdade individual, a intimidade, etc. Em segundo 

momento, e não menos importante, visa a proteção da Administração Pública, 

garantindo o bom funcionamento do Estado, bem como o dever do agente público 

exercer sua função com lealdade e probidade, com o intuito de proteger os 

princípios básicos da Administração Pública, tais quais são, a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.78 

A responsabilidade penal do autor de abuso de autoridade independe de 

responsabilidade civil e administrativa, como menciona o artigo 6° da lei 

13869/201979. Assim, mesmo que ainda não tenha instaurado algum processo 

administrativo, é possível dar início a ação penal, não tendo qualquer condição 

objetiva de punibilidade para se oferecer denúncia ou instaurar processo.80 

Portanto, a lei mostra uma independência entres as esferas civil, penal e 

administrativa, como por exemplo, é prescindível a existência de uma ação penal, 

para se instaurar um processo administrativo, bem como ajuizar uma ação de 

reparação de dano causado pela conduta delitiva81. Pode ser usado como exemplo, 

o artigo 7°, que traz que as responsabilidades civis e administrativas são 

independentes das criminais.82  
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É possível afirmar que toda infração penal será um ilícito administrativo e/ou 

civil, porém nem todo ilícito extrapenal será um crime previsto na nova lei. Nesse 

caso, cabe ao legislador decidir, quando uma conduta será ilícita penal, ou 

meramente administrativo e/ou civil. Não se pode esquecer também da aplicação do 

princípio da subsidiariedade, para determinar quando será configurada infração 

penal, ou uma simples falta disciplinar, pois o direito penal deve ser visto como 

ultima ratio.83 

De acordo com o princípio da intervenção mínima, o direito penal não deve 

interferir em demasia na vida do indivíduo, privando este de sua liberdade e 

retirando-lhe a autonomia da vontade, pois a lei penal não pode ser vista como 

primeira opção (prima ratio), mas como última ratio, como se fosse à última cartada 

uma lei penal incriminadora.84 

Pois, com o exposto pode-se concluir, que o Estado somente utilizará a 

esfera penal em último caso, quando as outras áreas do direito já não forem 

capazes de tratar tal assunto, e abarcar tamanha complexidade. 

 

4. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO ILEGAL: DA CRIMINALIZAÇÃO DO ABUSO 

COMETIDO POR MAGISTRADOS. 

 

A palavra “prisão” se origina do latim prensione, que vem de prehensio, que 

quer dizer prisão. Prisão é um termo indicado que, quer dizer pena privativa de 

liberdade, podendo ser detenção, reclusão ou prisão simples. Pode ocorrer a 

captura em decorrência de mandado judicial ou flagrante de delito, consistente na 

privação da liberdade do indivíduo, que seria seu cárcere. Portanto, “A prisão deve 

ser compreendida como a privação da liberdade de locomoção, com o recolhimento 

da pessoa humana ao cárcere, seja em virtude de flagrante delito, ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, seja em face de transgressão 

militar ou por força de crime propriamente militar, definidos em lei”.85 
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Nesse sentido, traz o artigo 5°, inciso LXVI, da Constituição Federal 

mencionando que, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 

admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, também reforça, o inciso LXI, 

trazendo que, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.86 

Também, é de grande valia reforçar, mencionando o artigo 288 do Código de 

Processo Penal, mencionando que, ninguém será recolhido à prisão, sem que seja 

exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia 

assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade 

competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de 

dia e hora.87 

Adiante, farei distinção entre prisão penal e prisão processual. 

A prisão penal é aquela que decorre de sentença penal condenatória 

transitada em julgado, que impôs o cumprimento de pena privativa de liberdade.88 

Assim, entende o Supremo Tribunal Federal, quando julgou as Ações Declaratórias 

de Constitucionalidade, números, 43, 44 e 54, que considerou constitucional a regra 

do artigo 288 do Código de Processo Penal, sendo considerado o início do 

cumprimento de pena, somente após o transito em julgado de sentença penal 

condenatória.89 

Vale destacar que a prisão penal, tem finalidade processual e não 

acautelatória, visto que consiste numa prisão decorrente de uma sentença penal 

condenatória transitada em julgado. O devido processo legal que determina a 
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privação da liberdade na prisão penal, tendo como propósito exercer a decisão 

judicial.90 

Dando continuidade a distinção, faço menção à prisão processual, ou prisão 

sem pena, que tem por objetivo assegurar o desempenho das investigações, no 

decorrer do processo ou em futura execução penal.91 

Sua finalidade é cautelar, e deve estar comprometida com a 

instrumentalização do processo, visto que, em regra o Estado Democrático de 

Direito adota o princípio da não culpabilidade. Sendo assim a cautelar tem caráter 

excepcional, e não pode ser usada como cumprimento provisório, servindo de 

antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois o ideal é visar sempre 

a periculosidade que o agente pode oferecer, e não sua culpabilidade, como muitas 

vezes é utilizada.92 

Nota-se grande importância acerca deste tópico, diante disto prolongarei o 

assunto sobre as prisões cautelares, com enfoque na preventiva e as novas 

medidas do pacote anticrime, Lei n. 13.964/19. 

A prisão preventiva é a base para todas as prisões cautelares, não mais se 

decreta a prisão com fundamentos tão somente em maus antecedentes e 

reincidência do acusado. Por este motivo, há três requisitos para sua existência 

legal, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais são, a prova da 

existência do crime (materialidade), combinado com a prova de indícios suficientes 

de autoria, além de alternativamente, a garantia da ordem pública ou garantia da 

ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei 

penal. Observa-se que os dois primeiros requisitos são indispensáveis, e o terceiro é 

dispensável. A restrição da liberdade de alguém, provisoriamente, em caráter 

preventivo, somente encontra respaldo nos elementos do artigo 312, seja na fase 

investigatória, processual instrutória ou processual recursal.93 

Nota-se que, há requisitos legais trazidos pelo legislador, sendo os que não 

estão descritos no tipo penal, considerados ilegais, pois, não encontram respaldo na 

lei, nesse sentido traz o Habeas corpus 188.888 de Minas Gerais, pela 2° Turma do 

                                                             
90 BAZZO, Thais Fernanda de Paiva. Da ilegalidade da prisão e a responsabilidade civil estatal. Disponível 

em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/54325/da-ilegalidade-da-priso-e-a-responsabilidade-civil-

estatal. Acesso em: 20 de out. de 2020. 
91 BAZZO, op. cit. 
92 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. 

rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.  
93 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. 

ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.  
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Supremo Tribunal Federal, mencionando que deve ser concedido a liberdade 

provisória, se ausentes às situações referidas no artigo 312 do Código de Processo 

Penal.94 

Portanto, ad argumentandum tantum, visto o exposto acima, a prisão que 

não tiver respaldo legal, logo será considerada ilegal, consequentemente deve ser 

relaxada pela autoridade judiciária, podendo caracterizar crime de abuso de 

autoridade, se agir com o dolo do artigo 1°, §1, da Lei 13.869/2020, consistente em 

dolo genérico combinado com especial fim de agir. 

É indispensável tecer comentários acerca da liberdade provisória. Portanto, 

segundo o artigo 5° da Constituição Federal de 1988, mais precisamente no inciso 

LXVI, diz que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.  

Trata-se de um direito fundamental e subjetivo do cidadão, além de derivar 

do princípio da presunção de inocência, portanto, ausentes razões de cautela o juiz 

não se pode agir com discricionariedade, bem como não podendo impor uma prisão 

cautelar sem a necessária motivação judicial. Por conseguinte, a liberdade provisória 

funciona como uma medida de contracautela, ficando o acusado submetido a certas 

obrigações que vinculam ao processo e ao juízo. É uma liberdade não definitiva 

ainda, daí o nome, provisória, pois contém condições resolutórias que podem 

acarretar em sua revogação.  

 

4.1. Do Artigo 9° da Lei de Abuso de Autoridade: decomposição analítica 

 

Pois bem, é trazido à mesa o artigo 9° da Lei n°13.869/2019, o qual elenca 

que decretar medida de privação da liberdade do indivíduo em manifesta 

                                                             
94 Superior Tribunal Federal. Habeas corpus 188.888 Minas Gerais. Relator: Min. Celso de Mello – 2° turma. 

ementa: “Habeas corpus” – Audiência de custódia (ou de apresentação) não realizada – a audiência de custódia 

(ou de apresentação) como direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar – direito fundamental 

assegurado pela Convenção Americana De Direitos Humanos (artigo 7, n. 5) e pelo Pacto Internacional Sobre 

Direitos Civis E Políticos (artigo 9, n. 3) – reconhecimento jurisdicional, pelo STF (adpf 347-mc/df, rel. Min. 
Marco Aurélio), da imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) como expressão do dever 

do estado brasileiro de cumprir, fielmente, os compromissos assumidos na ordem internacional – “pacta sunt 

servanda”: cláusula geral de observância e execução dos tratados internacionais (Convenção De Viena Sobre O 

Direito Dos Tratados, artigo 26) – previsão da audiência de custódia (ou de apresentação) no ordenamento 

positivo doméstico (lei nº 13.964/2019 e resolução cnj nº 213/2015) – inadmissibilidade da não realização desse 

ato, ressalvada motivação idônea, sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado e877-ff28-9e5b-3891 hc 

188888 /MG que deixar de promovê-lo (cpp, art. 310, § 3º, na redação dada pela lei nº 13.964/2019) – “Habeas 

corpus” concedido de ofício. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC188888acordao.pdf. Acesso em: 20 de out. de 

2020. 



32 

 

desconformidade com as hipóteses legais, está sujeito a detenção, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa.95 

Como é de se perceber, o bem jurídico protegido pela Lei é a liberdade do 

indivíduo, buscando a proteção dos direitos fundamentais, evitando uma indevida 

restrição por meio da decretação ou manutenção de prisões manifestamente 

ilegais.96 Igualmente, a administração pública também é tutelada, razão pela qual 

corresponde a crime pluriofensivo, pois atinge dois ou mais bens jurídicos.97 

O sujeito ativo do crime previsto neste artigo é o agente público, conforme o 

artigo 2° da Lei n° 13.869/201998. Tratando-se de crime próprio, pois exige uma 

condição especial do agente. Muito se fala que somente magistrados podem praticar 

esse crime, mas todo e qualquer agente público pode ser sujeito ativo desse crime, 

pois, como por exemplo, o delegado de polícia pode determinar a prisão em 

flagrante do agente que está em situação de flagrante de delito.99 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios 

Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo Nacional de Coordenadores 

de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM), emitiu o Enunciado n°5, dizendo que o 

sujeito ativo do parágrafo único do artigo 9° não alcança apenas os magistrados, 

mas quem tem o poder de ordenar, decidir e determinar medida de privação da 

liberdade, in verbis: 

                                                             
95 BRASIL. Lei n° 13.869, de 05 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a 

Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e 

dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Diário Oficial da União - Seção 
1 - Edição Extra - A - 5/9/2019, Página 1. Artigo 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta 

desconformidade com as hipóteses legais: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de: I - 

relaxar a prisão manifestamente ilegal; II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de 

conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível; III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, 

quando manifestamente cabível. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13869-de-5-de-setembro-

de-2019-214643417.Acesso em: 05 de out. de 2020. 
96 PINHEIRO, 2020. Leme, SP: JH Mizuno, 2020. p.73. 
97 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p.88. 
98 BRASIL. Lei n° 13.869, de 05 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a 

Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e 

dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Diário Oficial da União - Seção 

1 - Edição Extra - A - 5/9/2019, Página 1. Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer 

agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a: 

I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas; II - membros do Poder Legislativo; III - 

membros do Poder Executivo; IV - membros do Poder Judiciário; V - membros do Ministério Público; VI - 

membros dos tribunais ou conselhos de contas. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13869-de-

5-de-setembro-de-2019-214643417. Acesso em: 07 de out. de 2020. 
99 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 81. 
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Enunciado n. 5: O sujeito ativo do art. 9º., “caput”, da Lei de Abuso de 
Autoridade, diferentemente do parágrafo único, não alcança somente 
autoridade judiciária. O verbo nuclear “decretar” tem o sentido de 
determinar, decidir e ordenar medida de privação da liberdade em manifesta 
desconformidade com as hipóteses legais.100 

 

O núcleo do tipo penal disposto no artigo 9°, caput, é “decretar”, o que 

significa determinar, decidir, ordenar ou estabelecer explicitamente. O objeto que 

abrange essa ordem é a medida de privação da liberdade do indivíduo, penal ou 

extrapenal, abrangendo, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão penal, etc, 

sendo qualquer tipo que prive o indivíduo da liberdade.101 

Trata-se de crime formal, que consuma com a decretação, não sendo 

exigido que a privação da liberdade seja efetivada, logo não admite tentativa, 

estando consumado o crime no momento da decretação.102 

Não obstante, o artigo 9°, parágrafo único, elencou a título de figuras 

equiparadas. Inciso I, relaxar a prisão manifestamente ilegal; Inciso II, substituir a 

prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, 

quando manifestamente cabível; Inciso III, deferir liminar ou ordem de habeas 

corpus, quando manifestamente cabível.103 

Considerações relevantes ao inciso I: Trata-se de conduta omissiva própria 

equiparada, visto que está atrelada ao magistrado que deixar de relaxar prisão 

ilegal, quando for manifestamente cabível seu relaxamento.104 

Assim sendo, apenas poderá praticar tal delito a autoridade judiciária, 

compreendendo Juízes, Desembargadores e Ministros. Portanto, corresponde ao 

                                                             
100 Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos estados e da União (CNPG) e o 

Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM). A fim de contribuir com a 

atividade-fim dos membros do Ministério Público na interpretação da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.º 

13.869/2019), emitem os seguintes enunciados: Disponível em: 

https://www.cnpg.org.br/images/arquivos/documentos_publicos/Enunciados/2019/Enunciados-GNCCRIM-Lei-

de-Abuso-de-Autoridade.pdf. Acesso em: 07 de out de 2020. 
101 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 82 e 83. 
102 PINHEIRO, 2020. Leme, SP: JH Mizuno, 2020, p. 77. 
103 BRASIL. Lei n° 13.869, de 05 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a 

Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e 

dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Diário Oficial da União - Seção 

1 - Edição Extra - A - 5/9/2019, Página 1. Artigo 9°, parágrafo único, incisos I, II e III. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.869-de-5-de-setembro-de-2019-218633165. Acesso em: 20 de out. de 

2020. 
104 SILVA.2019. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p.57. 
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denominado crime próprio cometido somente por membros de autoridade judiciária105  

O relaxamento da prisão é de suma importância, pois está vinculada a 

liberdade do indivíduo, não sendo uma medida cautelar, nem mesmo uma 

contracautela, tão pouco uma antecipação de tutela, mas sim visando, a liberdade 

do indivíduo em face do constrangimento ilegal à liberdade, decorrente de prisão 

ilegal.106 

Preliminarmente, é necessário abordar as distinções entre dolo e dolo 

específico. De maneira geral, o dolo específico é acrescido do denominado elemento 

subjetivo do injusto, razão pela qual exige, além do dolo genérico, um especial fim 

de agir, sendo adicionada uma especial finalidade.107 

Em especial alusão a Lei de Abuso de Autoridade, é aferido que o legislador 

inseriu logo em seu artigo 1°, § 1°, que constituem abuso de autoridade quando o 

agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 

terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, sendo uma norma de 

extensão que abrange todas as figuras delituosas, em regra.108 

O bem jurídico tutelado é a liberdade do indivíduo, buscando a proteção dos 

direitos fundamentais, evitando uma indevida restrição por meio da decretação ou 

manutenção de prisões manifestamente ilegais.109 Igualmente, a administração 

pública também é tutelada, visando seu bom funcionamento, razão pela qual 

corresponde a crime pluriofensivo, pois atinge dois ou mais bens jurídicos.110 

A tipicidade subjetiva consiste no dolo de manter o indivíduo preso de forma 

manifestamente ilegal, combinado com o dolo específico de prejudicar alguém ou 

beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação 

pessoal. Não se pune a conduta praticada a título de culpa, motivado por um 

equívoco casual, como um erro de material ou eventual dubiedade no texto da 

decisão.111 

Acontece a consumação do delito no momento em que a autoridade 

judiciária se omite no relaxamento da prisão manifestamente ilegal, dentro, do prazo 

                                                             
105 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p.93. 
106 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 92. 
107 NUCCI, op. cit. 
108 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, P.29 e 30. 
109 PINHEIRO, 2020. Leme, SP: JH Mizuno, 2020. p.73. 
110 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p.88. 
111 PINHEIRO, 2020. Leme, SP: JH Mizuno, 2020. p.76 
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razoável.112 Logo se pergunta o que seria prazo razoável? Por exemplo, o réu preso, 

apresenta-se reconhecimento de excesso de prazo, dando causa a constrangimento 

ilegal, logo, autorizando o relaxamento da prisão com fundamento no artigo 648, 

inciso II, do Código Processo Penal.113 Mencionando que, a coação considerar-se-á 

ilegal: Inciso II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a 

lei.114 

Ora como mencionado, ad argumentandum tantum, há uma, certa 

discricionariedade por parte dos magistrados, acerca do prazo razoável, trazendo 

insegurança jurídica a respeito dos direitos à liberdade de locomoção. 

Em seguido, faço considerações ao inciso II, sendo a conduta tipificada a 

autoridade judiciária, que dentro do prazo razoável, deixar de substituir a prisão 

preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando 

manifestamente cabível.115  

Trata-se de crime omissivo próprio, pois somente a autoridade judiciária 

pode cometê-lo, portanto, exige uma condição especial do agente116. 

O bem jurídico tutelado é a liberdade de locomoção do indivíduo, visando os 

direitos fundamentais, bem como a Administração Pública, em prol do seu bom 

funcionamento.117 

A decisão tomada pela autoridade, que decreta prisão preventiva deve 

demonstrar com base nas provas trazidas nos autos, a probabilidade atual de 

periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do imputado) do 

indivíduo e fumus commissi delicti (fumaça da prática de um direito punível), que se 

ausente, é considerada uma prisão despida de fundamento.118  

Verificada a ausência de requisitos que autorizam a prisão preventiva, a 

autoridade judiciária deverá conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, 

as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e 

                                                             
112 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p.94. 
113 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. 
ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.  
114 BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Diário Oficial da União - Seção 1 - 13/10/1941, 

Página 19699 (Publicação Original). Artigo 648, inciso II. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 20 de out. de 2020. 
115 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p.93. 
116 SILVA.2019. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p.57. 
117 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p.88. 
118 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal / Aury Lopes Junior. – 17. ed. – São Paulo: Saraiva 
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observados os critérios constantes do artigo 282. Como, percebe-se a liberdade 

provisória não se restringe mais na concessão de com ou sem fiança. Além da 

concessão, é possível que a autoridade judiciária aplique medida cautelar, 

isoladamente ou cumulativamente.119 

Nota-se que as cautelares é, uma medida alternativa e que possuem 

requisitos subsidiários a prisão preventiva, mas que o magistrado verificando a 

possibilidade de aplicação de medida cautelar, deve fazê-lo.120 

Adiante, farei considerações do inciso III. A conduta tipificada neste artigo, é 

a que a autoridade judiciária dentro do prazo razoável, deixa de deferir liminar, que 

seria a hipótese em que a decisão concessiva do pedido feito pelo impetrante 

anteriormente a conclusão do julgamento definitivo do processo, bem como, a ordem 

de habeas corpus, que consiste na decisão concessiva do pedido ao final do 

processo, quando manifestamente cabível.121 

Trata-se de crime omissivo próprio ou puro, pois somente a autoridade pode 

cometê-la, portanto, exige uma condição especial do agente.122 

O bem jurídico tutelado é a liberdade de locomoção do indivíduo, visando os 

direitos fundamentais, bem como a Administração Pública, visando seu bom 

funcionamento.123 

A tipicidade subjetiva consiste no dolo de manter o indivíduo preso de forma 

manifestamente ilegal, combinado com o dolo específico de prejudicar alguém ou 

beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação 

pessoal.124 

É de grande valia argumentar sobre a previsão constitucional de Habeas 

corpus, previsto no artigo 5°, inciso LXVIII.125 É tratado como uma ação autônoma 

de impugnação, de tutela constitucional, criada exclusivamente para tutelar a 

liberdade de locomoção, ou seja, o iuris libertatis do agente, sendo abarcado todo e 

                                                             
119 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 104. 
120 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. 

ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
121 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 107. 
122 SILVA.2019. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p.57. 
123 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p.88. 
124 PINHEIRO, 2020. Leme, SP: JH Mizuno, 2020. p.76 
125 BRASIL. Constituição de 1988. Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/10/1988, Página 1 (Publicação 

Original). Artigo 5°, inciso LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
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Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 10 de out. de 2020. 
125  LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p.103 e 104. 
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qualquer tipo de restrição ilegal ou abusiva, no que tange, a liberdade de 

locomoção.126 

Quanto à liminar, é admitida em alguns casos, por exemplo, nos casos de 

réu que já estiver preso, nos casos em que for expedido mandado de prisão, ainda 

que não cumprido, bem com, no caso, em que ocorre durante o processo, se estiver 

marcado ato ao qual o réu deva comparecer.127 

Apesar de não ter respaldo na lei, a doutrina e a jurisprudência admitem a 

concessão de tal pedido, sendo recepcionado como, um habeas corpus preliminar, 

respeitados os requisitos das medidas cautelares em geral, tal qual o periculum in 

mora e fumus boni iuris.128 Outro ponto relevante é que, os juízes e tribunais podem 

conceder habeas corpus, preliminar ou não, de ofício, independentemente de 

provocação, conforme artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal.129 

Ainda, a lei não admitiu nenhuma infração culposa, porém, não afasta a 

possibilidade do agente público estatal ser imputado o delito a título de dolo 

eventual. Pois, restando comprovado que o agente público não queria o resultado, 

que seria o dolo direto, ele assumiu o risco de produzi-lo, devendo responder pela 

conduta que se enquadrar no tipo penal, a título de dolo eventual somado com as 

finalidades específicas para caracterização.130  

 

4.2. Considerações Críticas 

 

A grande crítica acerca do exposto acima, é, o que seria prazo razoável para 

a autoridade judiciária decidir sobre a liberdade de uma pessoa? Não consta na lei 

nenhuma norma explicativa dizendo o que seria prazo razoável. O prazo razoável 

para uma comarca de vara única com 18.000 (dezoito mil) processos, não é o 

mesmo de uma vara especializada com dois juízes, devidamente assessorados, e 

com apenas 2.000 (dois mil) processos.131 

                                                             
126 LIMA, 2020.  Salvador: Editora JusPodivm, 2020, P.107. 
127 SILVA.2019. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p.58. 
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O legislador simplesmente não colocou parâmetro objetivo algum para que 

seja avaliado o que seria prazo razoável, para o magistrado cessar algo que não 

sabe o que é.132 

Nota-se que o prazo para cada indivíduo depende do local que ele está. 

Consequentemente, ferindo o princípio da igualdade, bem como seu direito 

fundamental à liberdade.  

Ademais, faço apontamentos acerca da prisão cautelar. Primeiramente, é de 

caráter excepcional, pois no Estado Democrático de Direito é consagrado o princípio 

da presunção de não culpabilidade. Portanto há riscos que comprometem o 

andamento do processo e a atuação jurisdicional, daí o caráter imperioso da medida 

cautelar. Trata-se de medida de caráter excepcionou, como mencionado acima, não 

podendo ser utilizada como cumprimento provisório de pena. Infelizmente não é o 

que se vê na realidade do dia-a-dia, pois são utilizadas como caráter de urgência 

trazendo uma ilusão de justiça momentânea, além de ferir direitos fundamentais dos 

indivíduos.133 

É de grande importância também, aferir comentários sobre a prisão 

preventiva. Também é uma medida cautelar de contrição da liberdade do indivíduo 

por resguardar o bom andamento da instrução criminal, porém, devem ser 

observados os requisitos para que possa ser decretada. Se faltantes, poderá ser 

considerada prisão ilegal, consequentemente levando o indivíduo a constrangimento 

ilegal e ferindo o direito fundamental a liberdade.134 

 

 

 

                                                             
132 PINHEIRO, 2020. Leme, SP: JH Mizuno, 2020. p.76 
133 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. 

ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.  
134 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. 

ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve por objetivo, demonstrar o abuso de autoridade por 

parte dos magistrados, no que se refere à prisão ilegal, visto que é um direito de 

suma importância, o direito à liberdade de locomoção tem previsão constitucional, 

bem como é tratado na Convenção Internacional dos Direitos Humanos. 

Vendo a realidade do dia-a-dia, é notável que o presente trabalho, é de 

grande valia, para alertar os estudiosos do direito, bem como trazer informação ao 

cidadão leigo, sobre seus direitos fundamentais à liberdade. É evidente que, a nova 

Lei de Abuso de Autoridade possui uma grande relevância social, pois assegura 

todos os cidadãos contra abusos de poder. Além de garantir os direitos individuais 

do indivíduo e preservar o Estado Democrático de Direito, guia o detentor do poder a 

exercer sua função institucional à mercê do interesse público. 

Conclui-se que os objetivos do trabalho foram alcançados, trazendo algumas 

peculiaridades e lacunas que comprometem a Segurança Jurídica do Estado 

Democrático de Direito. 

Convém mencionar também, que o legislador ao tratar com direitos 

indivíduais dos cidadãos, deviam ser mais claras e objetivo, para que o aplicador do 

direito não se valha da discricionariedade ao aplicar a norma no caso concreto. 
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