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Art. 5º

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Promulgada em 05 de outubro de 1988
191‑A, de 05.10.1988.

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro,
reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem‑estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna
e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, for-

mada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui‑se
em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
``arts.

18, caput; e 60, § 4º, I e II, desta CF.

I ‑ a soberania;
``arts.

20, VI; 21, I e III; 84, VII, VIII, XIX e
XX, desta CF.
36, 237, I a III, 260, 263, NCPC.
``arts. 780 a 790, CPP.
``arts. 215 a 229, RISTF.
``arts.

II ‑ a cidadania;
``arts.

5º, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII;
e 60, § 4º, desta CF.
``Lei 9.265/1996 (Estabelece a gratuidade dos atos
necessários ao exercício da cidadania).
``Lei 10.835/2004 (Institui a renda básica da
cidadania).

III ‑ a dignidade da pessoa humana;
``arts.

5º, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L; 34, VII,
b; 226, § 7º, 227; e 230 desta CF.

``art. 8º, III, da Lei 11.340/2006 (Cria mecanismos

para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher).
``Dec. 4.171/1957 (Promulga a Convenção 29, OIT,
sobre trabalho forçado ou obrigatório).
``Dec. 58.822/1966 (Promulga a Convenção 105,
OIT, sobre abolição do trabalho forçado).
``Súm. Vin. 6; 11; 14; e 56, STF.

IV ‑ os valores sociais do trabalho e da
livre‑iniciativa;
``arts.

6º a 11; e 170, desta CF.
12.529/2011 (Estrutura o Sistema Brasilei‑
ro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre
a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica).

``Lei

V ‑ o pluralismo político.
``art.
``Lei

17 desta CF.
9.096/1995 (Lei dos Partidos políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição.

``arts.

14; 27, § 4º; 29, XIII; 60, § 4, II; e 61, § 2º,
desta CF.
1º, Lei 9.709/1998 (Regulamenta a execução
do disposto nos incisos I, II e III do art. 14
desta CF).

``art.

Art. 2º São Poderes da União, indepen-

dentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.
``art.

60, § 4º, III, desta CF.
649, STF.
Vinc. 37, STF.

``Súm.
``Súm.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:

I ‑ construir uma sociedade livre, justa e

solidária;
``art.

29, 1, d, Dec. 99.710/1990 (Promulga a Con‑
venção Sobre os Direitos das Crianças).
``art. 10, 1, Dec. 591/1992 (Promulga o Pacto
Internacional Sobre Direitos Econômicos, So‑
ciais e Culturais).

II ‑ garantir o desenvolvimento nacional;
``arts.

23, p.u., e 174, § 1º, desta CF.

III ‑ erradicar a pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais;
``arts.

23, X; e 214 desta CF.
31/2000 (Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza).
``arts. 79 a 81, ADCT.
``LC 111/2001 (Dispõe sobre o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza).
``EC

IV ‑ promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.
``art.

4º desta CF.
7.716/1989 (Lei do Racismo).
``Lei 11.340/2006 (Cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher).
``Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial)
``Dec. 62.150/1968 (Promulga a Convenção 111,
OIT, sobre discriminação em matéria de emprego
e profissão.)
``Dec. 3.956/2001 (Promulga a Convenção Intera‑
mericana para Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Contra Pessoas Portadoras
de Deficiência).
``Dec. 4.377/2002 (Promulga a Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi‑
nação Contra a Mulher).
``Dec. 4.886/2003 (Dispõe sobre a Política Nacio‑
nal de Promoção da Igualdade Racial ‑ PNPIR)
``Dec. 5.397/2005 (Dispõe sobre a composição,
competência e funcionamento do Conselho
Nacional de Combate à Discriminação ‑ CNCD).
``ADPF 132 (DOU, 13.05.2011) e ADIn 4.277.
``Lei

Art. 4º A República Federativa do Brasil
rege‑se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios:
``arts.

21, I; e 84, VII e VIII, desta CF.
``art. 39, V, Lei 9.082/1995 (Dispõe sobre a intensi‑
ficação das relações internacionais do Brasil com
os seus parceiros comerciais, em função de um
maior apoio do Banco do Brasil S.A. ao finan‑
ciamento dos setores exportador e importador).
``art. 3º, a, LC 75/1993 (Estatuto do Ministério
Público da União).

I ‑ independência nacional;
``arts.

78, caput; e 91, § 1º, III e IV, desta CF.

``Lei

8.183/1991 (Dispõe sobre a organização e o
funcionamento do Conselho de Defesa Nacional)
e Dec. 893/1993 (Regulamento).

II ‑ prevalência dos direitos humanos;
``Dec.

678/1992 (Promulga a Convenção Ame‑
ricana sobre Direitos Humanos ‑ Pacto de São
José da Costa Rica).
``Dec. 4.463/2002 (Dispõe sobre a declaração de
reconhecimento da competência obrigatória da
Corte Interamericana em todos os casos relati‑
vos à interpretação ou aplicação da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos).
``Dec. 6.980/2009 (Dispõe sobre a estrutura re‑
gimental da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República, trans‑
formada em Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República pelo art. 3º, I, da
Lei 12.314/2010).
``Lei 12.528/2011 (Cria a Comissão Nacional da
Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência
da República).
``Dec. 8.767/2016 (Promulga a Convenção Inter‑
nacional para a Proteção de Todas as Pessoas
contra o Desaparecimento Forçado).

III ‑ autodeterminação dos povos;
IV ‑ não intervenção;
``art.

2º, Dec. Leg. 44/1995 (Organização dos
Estados Americanos ‑ Protocolo de reforma)

V ‑ igualdade entre os Estados;
VI ‑ defesa da paz;
VII ‑ solução pacífica dos conflitos;
VIII ‑ repúdio ao terrorismo e ao racismo;
``art.

5º, XLII e XLIII, desta CF.
7.716/1989 (Lei do Racismo).
8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
``Dec. 5.639/2005 (Promulga a Convenção Inte‑
ramericana contra o Terrorismo).
``Lei
``Lei

IX ‑ cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X ‑ concessão de asilo político.

``Dec. 55.929/1965 (Promulga a Convenção sobre

Asilo Territorial).
98, II, Dec. 99.244/1990 (Dispõe sobre a
reorganização e o funcionamento dos órgãos
da Presidência da República).
``Lei 9.474/1997 (Estatuto dos Refugiados, de
1951).
``art.

Parágrafo único. A República Federativa
do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de uma
comunidade latino‑americana de nações.
``Dec. 350/1991 (Promulga o Tratado para a Cons‑

tituição de um Mercado Comum ‑ Mercosul).
992/1993 (Protocolo para solução de con‑
trovérsias ‑ Mercosul).

``Dec.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos estrangeiros
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``DOU

Art. 5º
residentes no país a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
``arts. 5º, §§ 1º e 2º; 14, caput; e 60, § 4º, IV, desta CF.
``Lei

1.542/1952 (Dispõe sobre o casamento dos
funcionários da carreira de diplomata com pes‑
soa de nacionalidade estrangeira).
``Lei 5.709/1971 (Regula a aquisição de imóvel
rural por estrangeiro residente no país ou pessoa
jurídica estrangeira autorizada a funcionar no
Brasil).
``Lei 13.445/2017 (Institui a Lei de Migração).
``Lei 8.159/1991 (Dispõe sobre a Política Nacional
de Arquivos Públicos e Privados).
``Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
``Súm. 683, STF.
``Súm. Vin. 6; 11, 34 e 37, STF.

I ‑ homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
``arts.

143, § 2º; e 226, § 5º, desta CF.
``art. 372, CLT.
``art. 4º, Lei 8.159/1991 (Dispõe sobre a Política
Nacional de Arquivos Públicos e Privados).
``Lei 9.029/1995 (Proíbe a exigência de atestado
de gravidez e esterilização, e outras práticas
discriminatórias, para efeitos admissionais ou
de permanência da relação jurídica de trabalho.
``Lei 12.318/2010 (Lei da Alienação Parental).
``Dec. 678/1992 (Promulga a Convenção Ame‑
ricana sobre Direitos Humanos ‑ Pacto de São
José da Costa Rica).
``Dec. 4.377/2002 (Promulga a Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, de 1979).
``Dec. Leg. 26/1994 (Convenção sobre a eliminação
de todas as formas de discriminação contra
a mulher)
``Port. 1.246/2010, MTE (Orienta as empresas e os
trabalhadores em relação à testagem relacionada
ao vírus da imunodeficiência adquirida ‑ HIV).

II ‑ ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;
``arts.

14º, § 1º ; e 143 desta CF.
636 e 686, STF.
Vinc. 37 e 44, STF.

``Súm.
``Súm.

III ‑ ninguém será submetido a tortura nem
a tratamento desumano ou degradante;
``incs.

XLIII; XLVII, e; XLIX; LXII; LXIII; LXV;
e LXVI deste artigo.
4º, b, Lei 4.898/1965 (Lei do Abuso de
Autoridade).
``arts. 2º e 8º, Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes
Hediondos).
``Lei 9.455/1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
``Lei 12.847/2013 (Institui o Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura; cria o Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura).
``Súm. Vin. 6; 11 e 37, STF.
``Dec. 6.085/2007 (Promulga o Protocolo Facul‑
tativo à Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, adotado em 18.12.2002).
``Dec. 40/1991 (Ratifica a Convenção Contra a
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis).
``art. 5º, Dec. 678/1992 (Promulga a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos ‑ Pacto de
São José da Costa Rica).
``Dec. 8.154/2013 (Regulamenta o funcionamento
do Sistema Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura, a composição e o funcionamento do
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura e dispõe sobre o Mecanismo Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura).
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``art.

IV ‑ é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato;
``art.

220, § 1º, desta CF.
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``art.

1º , Lei 7.524/1986 (Dispõe sobre a mani‑
festação, por militar inativo, de pensamento e
opinião políticos e filosóficos).
``art. 2º, a, Lei 8.389/1991 (Institui o Conselho
Nacional de Comunicação Social).
``art. 6º, XIV, e, LC 75/1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União).

V ‑ é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem;
``art.

220, § 1º, desta CF.
6º, Lei 8.159/1991 (Dispõe sobre a Política
Nacional de Arquivos Públicos e Privados).
``Lei 7.524/1986 (Dispõe sobre a manifestação,
por militar inativo, de pensamento e opinião
políticos ou filosóficos).
``Dec. 1.171/1994 (Aprova o código de ética
profissional do servidor público civil do Poder
Executivo Federal).
``Súm. 37; 227; 362; 387; 388; e 403, STJ.
``art.

VI ‑ é inviolável a liberdade de consciência
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto
e a suas liturgias;
``arts.

208 a 212, CP
3º, d e e, Lei 4.898/1965 (Lei do Abuso de
Autoridade).
``art. 24, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``arts. 16, II; e 124, XIV, Lei 8.069/1990 (ECA).
``art. 39, Lei 8.313/1991 (Restabelece princípios da
Lei 7.505/1986 e institui o Programa Nacional
de Apoio a Cultura ‑ PRONAC).
``arts. 23 a 26, Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igual‑
dade Racial).
``art. 12, 1, do Anexo, Dec. 678/1992 (Promulga a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos
‑ Pacto de São José da Costa Rica).
``art.

VII ‑ é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva;
``Lei

6.923/1981 (Dispõe sobre o serviço de assis‑
tência religiosa nas Forças Armadas).
``art. 24, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``art. 124, XIV, Lei 8.069/1990 (ECA).
``Lei 9.982/2000 (Dispõe sobre prestação de as‑
sistência religiosa nas entidades hospitalares
públicas e privadas, bem como nos estabeleci‑
mentos prisionais civis e militares).

VIII ‑ ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir‑se de obrigação legal a todos
imposta e recusar‑se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;
``arts.

15, IV, e 143, §§ 1º e 2º , desta CF.
7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``Lei 8.239/1991 (Dispõe sobre a prestação de ser‑
viço alternativo ao serviço militar obrigatório).
``Dec.‑Lei 1.002/1969 (Código de Processo Penal
Militar ‑ CPPM).
``Lei

IX ‑ é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
``art.

220, § 2º , desta CF.

``art. 39, Lei 8.313/1991 (Restabelece princípios da

Lei 7.505/1986 e institui o Programa Nacional
de Apoio a Cultura ‑ PRONAC).
``Lei 9.456/1997 (Institui a Lei de Proteção de
Cultivares).
``Lei 9.609/1998 (Dispõe sobre a proteção da pro‑
priedade intelectual de programa de computador
e sua comercialização no país).
``Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).
``art. 5º, d, LC 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério
Público da União).

X ‑ são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua
violação;

``art.

37, § 3º, II, desta CF.
114, VI, CF.
``arts. 186 e 927, CC.
``arts. 4º; 6º; e 23, § 1º, Lei 8.159/1991 (Dispõe
sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos
e Privados).
``art. 30, V, Lei 8.935/1994 (Lei dos Serviços No‑
tariais e de Registro).
``art. 101, § 1º, Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação
de Empresas e Falências).
``art. 11, 2, Dec. 678/1992 (Promulga a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos ‑ Pacto de
São José da Costa Rica).
``Súm. 714, STF.
``Súm. 227; 387; 388; 403; e 420, STJ.
``Súm. Vinc. 11, STF.
``art.

XI ‑ a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
``art.

150, §§ 1º a 5º, CP.
212 a 217, NCPC.
``art. 266, §§ 1º a 5º, CPM.
``art. 301, CPP.
``art. 11, Pacto de San Jose da Costa Rica.
``arts.

XII ‑ é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
``arts.136,

§ 1º, I, b e c; e 139, III, desta CF.
151 e 152, CP.
``art. 227, CPM.
``art. 233, CPP.
``arts. 55 a 57, Lei 4.117/1962 (Código Brasileiro
de Telecomunicações).
``art. 3º, c, Lei 4.898/1965 (Lei do Abuso de Au‑
toridade).
``Lei 6.538/1978 (Dispõe sobre os Serviços Postais).
``art. 7º, II, Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia
e a OAB).
``Lei 9.296/1996 (Lei das Interceptações Tele‑
fônicas).
``art. 6º, XVIII, a, LC 75/1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União).
``art. 11, Pacto de San Jose da Costa Rica.
``Res. 59/2008, CNJ (Disciplina e uniformiza as
rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedi‑
mento de interceptação de comunicações telefô‑
nicas e de sistemas de informática e telemática
nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário).
``arts.

XIII ‑ é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
``arts.
``art.

170 e 220, § 1º, desta CF.
6º, Pacto de San Jose da Costa Rica.

XIV ‑ é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;
``art.

220, § 1º, desta CF.
154, CP.
8º, 2º, LC 75/1993 (Lei Orgânica do Minis‑
tério Público da União).
``art. 6º, Lei 8.394/1991 (Dispõe sobre a preserva‑
ção, organização e proteção dos acervos docu‑
mentais privados dos Presidentes da República).
``ADPF 130.
``art.
``art.

XV ‑ é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
``arts.

109, X; e 139, desta CF.
3º, a, Lei 4.898/1965 (Lei do Abuso de Au‑
toridade).

``art.

Art. 5º
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XVI ‑ todos podem reunir‑se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização,
desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente;
``arts.

109, X; 136, § 1º, I, a; e 139, IV; desta CF.
3º, a, Lei 4.898/1965 (Lei do Abuso de Au‑
toridade).
``art. 2º, III, Lei 7.685/1988 (Dispõe sobre o registro
provisório para o estrangeiro em situação ilegal
em território nacional).
``art. 21, Dec. 592/1992 (Promulga o Pacto In‑
ternacional sobre Direitos Civis e Políticos).
``art. 15, Anexo, Dec. 678/1992 (Promulga a Con‑
venção Americana sobre Direitos Humanos
‑ Pacto de São José da Costa Rica).
``art.

XVII ‑ é plena a liberdade de associação
para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
``arts.

8º; 17, § 4º; e 37, VI, desta CF.
199, CP.
``art. 3º, f, da Lei 4.898/1965 (Lei do Abuso de
Autoridade).
``art. 117, VII, Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Ser‑
vidores Públicos Civis da União, Autarquias e
Fundações Públicas Federais).
``art.

XVIII ‑ a criação de associações e, na forma
da lei, a de cooperativas independem de
autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento;
``arts.

8º, I; e 37, VI, desta CF.
5.764/1971 (Define a Política Nacional de
Cooperativismo e institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas).
``Lei 9.867/1999 (Dispõe sobre a criação e o fun‑
cionamento de Cooperativas Sociais, visando à
integração social dos cidadãos).
``Dec. 8.163/2013 (Institui o Programa Nacional
de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo
Social - Pronacoop Social).
``Lei

XIX ‑ as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo‑se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado;
XX ‑ ninguém poderá ser compelido a associar‑se ou a permanecer associado;
``art.

117, VII, Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Ser‑
vidores Públicos Civis da União, Autarquias e
Fundações Públicas Federais).
``art. 4º, II, a, Lei 8.078/1990 (Código de Defesa
do Consumidor, CDC).
``art. 16, Pacto de San Jose da Costa Rica.
``ADIn 3.464.

XXI ‑ as entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial
ou extrajudicialmente;
``art.

82, VI, CDC.

``art. 5º, Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).
``art.

210, III, Lei 8.069/1990 (ECA).
3º e 5º, I e III, Lei 7.853/1989 (Lei de Apoio
às Pessoas Portadoras de Deficiência, regula‑
mentada pelo Dec. 3.298/1999).
``Súm. 629, STF.
``arts.

XXII ‑ é garantido o direito de propriedade;
``art.

243 desta CF.
1.228 a 1.368, CC/2002
``Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra).
``art. 2º, I, Lei 8.171/1991 (Política agrícola).
``arts.

``arts.

1º; 4º; e 15, Lei 8.257/1991 (Dispõe sobre a
expropriação das glebas nas quais se localizem
culturas ilegais de plantas psicotrópicas).

XXIII ‑ a propriedade atenderá a sua função
social;
``arts.

156, § 1º; 170, III; 182, § 2º; e 186 desta CF.

``art. 5º, Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às nor‑

mas do Direito Brasileiro ‑ LInDB, antiga LICC).

``arts. 2º; 12; 18, a; e 47, I, Lei 4.504/1964 (Estatuto

da Terra).

``art. 2º, I, Lei 8.171/1991 (Lei da Política Agrícola).
``arts.

2º, § 1º, 5º, § 2º, Lei 8.629/1993 (Regula‑
menta dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária).
``arts. 27 a 37, Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igual‑
dade Racial).
``Lei 12.529/2011 (Estrutura o Sistema Brasilei‑
ro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre
a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica).

XXIV ‑ a lei estabelecerá o procedimento
para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;
``arts.

22, II, 182, § 2º, 184; 185, I e II, desta CF.
1.275, V, CC/2002.
``Lei 4.132/1962 (Define os casos de desapropria‑
ção por interesse social).
``Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra).
``Lei 6.602/1978 (Desapropriação por utilidade
pública).
``arts. 2º, § 1º; 5º, § 2º; e 7º, IV, Lei 8.629/1993
(Regulamenta dispositivos constitucionais re‑
lativos à reforma agrária).
``art. 10, Lei 9.074/1995 (Estabelece normas para
outorga e prorrogações das concessões e per‑
missões de serviços públicos).
``arts. 1º a 4º; e 18, LC 76/1993 (Procedimento
contraditório especial para o processo de desa‑
propriação de imóvel rural por interesse social).
``Dec.‑Lei 3.365/1941 (Lei das Desapropriações).
``Dec.‑Lei 1.075/1970 (Lei da imissão de posse,
initio litis, em imóveis residenciais urbanos).
``Súm. 23; 111; 157; 164; 218; 345; 378; 416; 561;
618; e 652, STF.
``Súm. 69; 70; 113; 114; e 119, STJ.
``art.

XXV ‑ no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar
de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI ‑ a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela
família, não será objeto de penhora para
pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento;
``art.

185 desta CF.
4.504/1964 (Estatuto da Terra).
``art. 4º, § 2º, Lei 8.009/1990 (Lei da Impenhora‑
bilidade do Bem de Família).
``art. 4º, II, e p.u., Lei 8.629/1993 (Regulamenta
dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária).
``arts. 4º, I, LC 76/1993 (Procedimento contradi‑
tório especial para o processo de desapropriação
de imóvel rural por interesse social).
``Súm. 364, STJ.
``Lei

XXVII ‑ aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
``art.

184, CP
842, § 3º, CPC
``art. 30, Lei 8.977/1995 (Dispõe sobre o servi‑
ço de TV a cabo, regulamentado pelo Dec. n.
2.206/1997).
``Lei 9.456/1997 (Institui a Lei de Proteção de
Cultivares).
``art.

``Lei 9.609/1998 (Dispõe sobre a proteção da pro‑

priedade intelectual de programa de computador
e sua comercialização no país).
``Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos autorais).
``Dec. 2.206/1997 (Regulamenta o serviço de
TV a cabo).
``Súm. 386, STF.

XXVIII ‑ são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem
e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas;
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provisório para o estrangeiro em situação ilegal
em território nacional).
``Dec. 96.998/1988 (Regulamenta o Dec.‑Lei
2.481/1988, que dispõe sobre o registro provi‑
sório para o estrangeiro em situação ilegal no
território nacional).
``art. 22, Pacto de San Jose da Costa Rica.

``Lei

6.533/1978 (Dispõe sobre a regulamentação
das profissões de artista e técnico em espetáculos
de diversões).
``Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos
intérpretes e às respectivas representações
sindicais e associativas;
XXIX ‑ a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção
às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico
e econômico do país;
``art.

4º, IV, CDC.
9.279/1996 (Propriedade intelectual) e Dec.
2.553/1998 (Regulamento).
``art. 48, IV, Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação
de Empresas e Falência).
``Lei

XXX ‑ é garantido o direito de herança;
``art.

1.784 e ss., CC/2002
743, § 2º, NCPC.
``Lei 8.971/1994 (Regula os direitos dos compa‑
nheiros a alimentos e à sucessão).
``Lei 9.278/1996 (Lei da União Estável).
``art.

XXXI ‑ a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos
filhos brasileiros, sempre que não lhes seja
mais favorável a lei pessoal do de cujus;
``art.

10, § 1º e 2º, Lei 4.657/1942 (Lei de Intro‑
dução às normas do Direito Brasileiro ‑ LInDB,
antiga LICC).

XXXII ‑ o Estado promoverá, na forma da
lei, a defesa do consumidor;
``art.

48, ADCT.
8.078/1990 (CDC).
4º, Lei 8.137/1990 (Lei dos Crimes contra a
ordem tributária, econômica e contra as relações
de consumo).
``Lei 8.178/1991 (Estabelece regras sobre preços
e salários).
``Lei 8.979/1995 (Torna obrigatória divulgação de
preço total de mercadorias à venda).
``Lei 12.529/2011 (Estrutura o Sistema Brasilei‑
ro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre
a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica).
``Lei

``art.

XXXIII ‑ todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
``arts.

5º, LXXII e 37, § 3º, II, desta CF.
12.527/2011 (Regula o acesso a informa‑
ções previsto no inc. XXXIII do art. 5º, no inc.
II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
CF; altera a Lei n. 8.112/1990; revoga a Lei n.
11.111/2005, e dispositivos da Lei n. 8.159/1991)
e Dec. 7.724/2012 (regulamento).
``Dec. 7.845/2012 (Regulamenta procedimentos
para credenciamento de segurança e tratamento
de informação classificada em qualquer grau de
``Lei
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``art. 2º, III, Lei 7.685/1988 (Dispõe sobre o registro

Art. 5º
sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e
Credenciamento).
``Súm. 202, STJ.
``Súm. Vinc. 14, STF.

XXXIV ‑ são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
``Lei

12.527/2011 (Regula o acesso a informa‑
ções previsto no inc. XXXIII do art. 5º, no inc.
II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
CF; altera a Lei n. 8.112/1990; revoga a Lei n.
11.111/2005, e dispositivos da Lei n. 8.159/1991)
e Dec. 7.724/2012 (regulamento).
``Dec. 7.845/2012 (Regulamenta procedimentos
para credenciamento de segurança e tratamento
de informação classificada em qualquer grau de
sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e
Credenciamento).
``Súm. 373, STJ.
``Súm. Vinc. 21, STF.
``Súm. 424, TST.
``ADPF 156 e ADIn 1.976.

b) a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
``art. 6º, Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às nor‑

mas do Direito Brasileiro ‑ LInDB, antiga LICC).
``Lei 9.051/1995 (Expedição de certidões para a
defesa de direitos e esclarecimento de situações).
``art. 40, Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação de
Empresas e Falências).

XXXV ‑ a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
``Lei

9.307/1996 (Lei da Arbitragem).
Vinc. 28, STF.

``Súm.

XXXVI ‑ a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
``art.

6º, caput, Lei 4.657/1942 (Lei de Introdu‑
ção às normas do Direito Brasileiro ‑ LInDB,
antiga LICC).
``Súm. 654 e 678, STF.
``Súm. Vin. 1, 9 e 35, STF.
``OJ 391, TST.

XXXVII ‑ não haverá juízo ou tribunal de
exceção;
XXXVIII ‑ é reconhecida a instituição do
júri, com a organização que lhe der a lei,
assegurados:
``arts.

74, § 1º e 406 e ss., CPP.
``arts. 18 e 19, Lei 11.697/2008 (Lei da Organização
Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios).
``Súm. Vinc. 45, STF.

a) a plenitude de defesa;
``Súm.

156 e 162, STF.

b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida;
``arts.

74, § 1º; e 406 e ss., CPP.
``Súm. 603, 713 e 721, STF.

XXXIX ‑ não há crime sem lei anterior que
o defina, nem pena sem prévia cominação
legal;
``art.
``art.

1º, CP.
1º, CPM.

XL ‑ a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu;
2º, p.u., CP
``art. 2º, § 1º, CPM.
``art. 66, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``Súm. Vin. 3; 5; 14; 21; 24; e 28, STF.
``Súm. 611 e 711, STF.
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``art.

XLI ‑ a lei punirá qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
``Lei

7.716/1989 (Lei do Racismo).
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``Lei

9.029/1995 (Proíbe exigência de atestados
de gravidez e esterilização e outras práticas
discriminatórias).
``Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial)
``Dec. 3.956/2001 (Promulga a Convenção Inte‑
ramericana para eliminação de todas as Formas
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras
de Deficiência).
``Dec. 4.377/2002 (Promulga a Convenção Sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi‑
nação Contra a Mulher).
``Dec. 4.886/2003 (Institui a Política Nacional
de Promoção da Igualdade Racial ‑ PNPIR).
``Dec. 5.397/2005 (Dispõe sobre a composição,
competência e funcionamento do Conselho
Nacional de Combate à Discriminação ‑ CNCD).

XLII ‑ a prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena
de reclusão, nos termos da lei;
``art.

323, I, CPP.
``Lei 7.716/1989 (Lei do Racismo).
``Lei 10.678/2003 (Cria a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da
Presidência da República).
``Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

XLIII ‑ a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá‑los, se omitirem;
``Lei

8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
9.455/1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
11.343/2006 (Lei Antidrogas).
``Dec. 5.639/2005 (Promulga a Convenção Inte‑
ramericana contra o Terrorismo).
``Lei 12.847/2013 (Institui o Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura; cria o Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura).
``Lei 12.850/2013 (Crime organizado).
``Lei 13.260/2016 (Regulamenta o disposto neste
inciso, disciplinando o terrorismo, tratando de
disposições investigatórias e processuais e refor‑
mulando o conceito de organização terrorista).
``Dec. 6.085/2007 (Promulga o Protocolo Facul‑
tativo à Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, adotado em 18.12.2002).
``Dec. 8.154/2013 (Regulamenta o funcionamento
do SNPCT, a composição e o funcionamento do
CNPCT e dispõe sobre o MNPCT).
``Lei
``Lei

XLIV ‑ constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional
e o Estado Democrático;
``Lei

12.850/2013 (Crime organizado).

``Dec. 5.015/2004 (Convenção das Nações Unidas

contra o Crime Organizado Transnacional).

XLV ‑ nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento
de bens ser, nos termos da lei, estendidas
aos sucessores e contra eles executadas,
até o limite do valor do patrimônio transferido;
``arts.

932 e 965, CC/2002.
``arts. 32 a 59, CP.
``art. 5º, 3, Pacto de San Jose da Costa Rica.

XLVI ‑ a lei regulará a individualização da
pena e adotará, entre outras, as seguintes:
``arts.

32 a 59, CP.
Vinc. 26 e 56, STF.

``Súm.

a) privação ou restrição da liberdade;
``arts.

33 a 42, CP.

b) perda de bens;
``art.

43, II, CP.

c) multa;

``art.

49, CP.

d) prestação social alternativa;
``arts.

44 e 46, CP.

``arts.

32 e ss. e 47, CP.

e) suspensão ou interdição de direitos.
XLVII ‑ não haverá penas:
``art.

60, § 4º, IV, desta CF.
32 a 52, CP.
Vinc. 26, STF.

``arts.

``Súm.

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
``art.

60, § 4º, IV, desta CF.
55 a 57, CPM.
707 e 708, CPPM.
``art. 4º, 2 a 6, Pacto de San Jose da Costa Rica.
``arts.
``arts.

b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;

``Dec. 4.171/1957 (Promulga a Convenção 29, OIT,

sobre trabalho forçado ou obrigatório).
58.822/1966 (Promulga a Convenção 105,
OIT, sobre abolição do trabalho forçado).
``art. 6º, 2, Pacto de San Jose da Costa Rica.
``Dec.

d) de banimento;
e) cruéis.

``art. 7º, § 7º, Dec. 678/1992 (Promulga a Conven‑

ção Americana sobre Direitos Humanos ‑ Pacto
de São José da Costa Rica).
280; 309; e 419, STJ.

``Súm.

XLVIII ‑ a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
``arts.

32 a 52, CP.
5º a 9º; e 82 a 104, Lei 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais).

``arts.

XLIX ‑ é assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral;
``art.
``art.

5º, III, desta CF.
38, CP.

``art. 40, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``Lei

8.653/1993 (Dispõe sobre o transporte de
presos).
``Súm. Vinc. 11, STF.
``Res. CONTRAN 626/2016 (Estabelece os requi‑
sitos de segurança para veículos de transporte
de presos ).

L ‑ às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação;
``art. 89, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).

LI ‑ nenhum brasileiro será extraditado,
salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou
de comprovado envolvimento em tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da lei;
``art.

12, II, desta CF.
13.445/2017 (Institui a Lei de Migração).
``Dec. 98.961/1990 (Expulsão de estrangeiro con‑
denado por tráfico de entorpecentes).
``Dec. 4.388/2002 (Estatuto de Roma do Tribunal
Penal Internacional).
``Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).
``Lei

LII ‑ não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
``Lei

13.445/2017 (Institui a Lei de Migração).

LIII ‑ ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
``Súm.

704, STF.

LIV ‑ ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal;
``Súm.

704, STF.
255 e 347, STJ.
``Súm. Vin. 3, 14 e 35, STF.
``Súm.

LV ‑ aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, são
assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;

CÓDIGO PENAL
DECRETO‑LEI N. 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940
``DOU,
``art.

31.12.1940.
22, I, CF.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta a seguinte Lei:

PARTE GERAL
``Parte

Geral com redação determinada pela Lei
7.209/1984 (DOU, 13.07.1984).

TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da Lei

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
``art.

5º, XXXIX e XL, CF.
2º e 3º, CPP.
``art. 1º, CPM.
``art. 61, Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais).
``art. 1º, Dec.‑Lei 3.914/1941 (Lei de Introdução ao
Código Penal e à Lei das Contravenções Penais).
``art. 9º, Dec. 678/1992 (Promulga a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos ‑ Pacto de
São José da Costa Rica).
``Súm. 722, STF.
``arts.

Lei penal no tempo

Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato
que lei posterior deixa de considerar crime,
cessando em virtude dela a execução e os
efeitos penais da sentença condenatória.
``art.

5º, XL, CF.
91; 92; e 107, III, deste Código.
``arts. 2º e 3º, CPP.
``art. 66, I, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).
``art. 9º, Dec. 678/1992 (Promulga a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos ‑ Pacto de
São José da Costa Rica).
``Súm. 711, STF.
``arts.

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica‑se aos
fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
``art.

5º, XXXVI, XL, LIII e XLIV, CF.
107, III, deste Código.
``art. 2º, CPP.
``art. 2º, CPM.
``art. 66, I, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).
``Súm. 611, STF.
``Súm. 471, STJ.
``art.

Lei excepcional ou temporária

Art. 3º A lei excepcional ou temporária,
embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a
determinaram, aplica‑se ao fato praticado
durante sua vigência.
``art.
``art.

2º, CPP.
4º, CPM.

Tempo do crime

Art. 4º Considera‑se praticado o crime no
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momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o momento do resultado.
``arts.

13 e 111 e ss., CPP.
711, STF.
``art. 69, CPP.
``Súm.

``art.

5º, CPM.

Territorialidade

Art. 5º Aplica‑se a lei brasileira, sem prejuízo

de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido no território
nacional.
``arts.

4º; 5º, LII e § 2º; e 84, VIII, CF.
1º; 70; e 90, CPP.
``art. 7º, CPM.
``art. 2º, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``V. Lei 13.445/2017 (Institui a Lei de Migração).
``Lei 8.617/1993 (Dispõe sobre o mar territorial,
a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a
plataforma continental brasileiros).
``art. 40, I, Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).
``arts.

§ 1º Para os efeitos penais, consideram‑se
como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de
natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem, bem
como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada,
que se achem, respectivamente, no espaço
aéreo correspondente ou em alto‑mar.
``art.

20, VI, CF.

§ 2º É também aplicável a lei brasileira aos
crimes praticados a bordo de aeronaves ou
embarcações estrangeiras de propriedade
privada, achando‑se aquelas em pouso no
território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar
territorial do Brasil.
``arts.

89 e 90, CPP.
Lei 13.445/2017 (Institui a Lei de Migração).
``art. 2º, Dec.‑Lei 3.688/1941 (Lei das Contra‑
venções Penais).
``V.

Lugar do crime

Art. 6º Considera‑se praticado o crime no

lugar em que ocorreu a ação ou omissão,
no todo ou em parte, bem como onde se
produziu ou deveria produzir‑se o resultado.
``arts.

22; 70; e 71, CPP.
``art. 6º, CPM.
``art. 63, Lei 9.099/1995 (Lei dos Juizados Es‑
peciais).

Extraterritorialidade

Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:
``arts.

1º; 70; e 88, CPP.
``art. 7º, CPM.
``art. 40, I, Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).

I ‑ os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente
da República;
``art.

5º, XLIV, CF.

b) contra o patrimônio ou a fé pública da
União, do Distrito Federal, de Estado, de
Território, de Município, de empresa pública,
sociedade de economia mista, autarquia
ou fundação instituída pelo Poder Público;
``Lei

13.303/2016 (Dispõe sobre o estatuto jurídico
da empresa pública, da sociedade de econo‑
mia mista e de suas subsidiárias, no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios).
``art. 109, IV, CF.

c) contra a administração pública, por
quem está a seu serviço;

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;
``art.

1º, Lei 2.889/1956 (Lei do Crime de Ge‑
nocídio).
``art. 1º, p.u., Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes
Hediondos).

II ‑ os crimes:
``art.

2º, Dec.‑Lei 3.688/1941 (Lei das Contra‑
venções Penais).
``art. 70, Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil
se obrigou a reprimir;
``art.

109, V, CF.

``art.

12, CF.

``art.

261, deste Código.

b) praticados por brasileiro;
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território
estrangeiro e aí não sejam julgados.
§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que
absolvido ou condenado no estrangeiro.
§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da
lei brasileira depende do concurso das
seguintes condições:
a) entrar o agente no território nacional;
``Súm.

1, STF.

b) ser o fato punível também no país em
que foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos
quais a lei brasileira autoriza a extradição;
``V.

Lei 13.445/2017 (Institui a Lei de Migração).

d) não ter sido o agente absolvido no
estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta
a punibilidade, segundo a lei mais favorável.
``arts.

107 a 120 deste Código.

``arts.

5º, § 16; e 116, II, deste Código.

§ 3º A lei brasileira aplica‑se também ao
crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições
previstas no parágrafo anterior:
a) não foi pedida ou foi negada a extradição;
b) houve requisição do Ministro da Justiça.
Pena cumprida no estrangeiro

Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo
mesmo crime, quando diversas, ou nela é
computada, quando idênticas.
``art.

42 deste Código.
787 a 790, CPP.
``art. 8º, CPM.
``Dec. 5.919/2006 (Convenção Interamericana
sobre o Cumprimento de Sentenças Penais
no Exterior).
``arts.

Eficácia de sentença estrangeira

Art. 9º A sentença estrangeira, quando a

aplicação da lei brasileira produz na espécie
as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:
``art.

105, I, i, CF.
780 a 790, CPP.

``arts.

Art. 23
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63 a 68, CPP.

II ‑ sujeitá‑lo a medida de segurança.
``arts.

96 a 99 deste Código.
171 a 179, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).

``arts.

Parágrafo único. A homologação depende:
a) para os efeitos previstos no inciso I, de
pedido da parte interessada;
b) para os outros efeitos, da existência de
tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na
falta de tratado, de requisição do Ministro
da Justiça.
Contagem de prazo

Art. 10. O dia do começo inclui‑se no côm-

puto do prazo. Contam‑se os dias, os meses
e os anos pelo calendário comum.
``art.
``art.

798, § 1º, CPP.
16, CPM.

Frações não computáveis da pena

Art. 11. Desprezam‑se, nas penas privativas

de liberdade e nas restritivas de direitos,
as frações de dia, e, na pena de multa, as
frações de cruzeiro.
``art.

44, § 4º, deste Código.

Legislação especial

Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam‑se aos fatos incriminados por lei especial,
se esta não dispuser de modo diverso.
``art.

287, CE.
``art. 17, CPM.
``art. 1º, Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções
Penais).
``art. 90, Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
``Súm. 171, STJ.

TÍTULO II
DO CRIME
Relação de causalidade

Art. 13. O resultado, de que depende a existên-

cia do crime, somente é imputável a quem lhe
deu causa. Considera‑se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
``art.
``art.

19 deste Código.
29, CPM.

Superveniência de causa independente
§ 1º A superveniência de causa relativamente
independente exclui a imputação quando,
por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam‑se a quem
os praticou.
Relevância da omissão
§ 2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o
resultado. O dever de agir incumbe a quem:
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
c) com seu comportamento anterior, criou
o risco da ocorrência do resultado.

Art. 14. Diz‑se o crime:
``art.

70, CPP.
30, CPM.
``Súm. 610, STF.
``Súm. 96, STJ.
``art.

Crime consumado
I ‑ consumado, quando nele se reúnem
todos os elementos de sua definição legal;

111, I, deste Código.
Vinc. 24, STF.

``Súm.

Tentativa
II ‑ tentado, quando, iniciada a execução,
não se consuma por circunstâncias alheias
à vontade do agente.
``art.

111, II, deste Código.
``art. 4º, Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções
Penais).
``Súm. 567, STJ.

Pena de tentativa
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune‑se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de
um a dois terços.
``art.

30, p.u., CPM.
2º, Lei 1.079/1950 (Define os crimes de res‑
ponsabilidade e regula o respectivo processo
de julgamento).
``Súm. Vinc. 46, STF.
``art.

Desistência voluntária e arrependimento
eficaz

Art. 15. O agente que, voluntariamente,
desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde
pelos atos já praticados.
``art.

31, CPM.
10, Lei 13.260/2016 (Regulamenta o art. 5º,
XLIII, CF, disciplinando o terrorismo, tratando
de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização ter‑
rorista).

``art.

Arrependimento posterior

Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência

ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente,
a pena será reduzida de um a dois terços.
``arts.

65, III, b, e 312, § 3º, deste Código.
``art. 240, §§ 1º e 2º, CPM.
``art. 9º, Lei 10.684/2003 (Altera a Legislação
Tributária).
``Súm. 554, STF.

Crime impossível

Art. 17. Não se pune a tentativa quando,

por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar‑se o crime.
``art.

32, CPM.

``arts. 386, III; 397, III; 415, III; 593, § 3º; e 626, CPP.
``Súm.

145, 567, STF.

Art. 18. Diz‑se o crime:
``art.

33, CPM.
3º, Dec.‑Lei 3.688/1941 (Lei das Contra‑
venções Penais).

``art.

Crime doloso
I ‑ doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi‑lo;
``art.

5º, XXXVIII, d, CF.
36, § 2º; 77, I; 81, I; e 83, I, deste Código.

``arts.

Crime culposo
II ‑ culposo, quando o agente deu causa ao
resultado por imprudência, negligência ou
imperícia.
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em
lei, ninguém pode ser punido por fato previsto
como crime, senão quando o pratica dolosamente.
Agravação pelo resultado

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o
houver causado ao menos culposamente.
``art.

34, CPM.

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo
do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto
em lei.
``arts. 386, III; 397, III; 415, III; 593, § 3º; e 626, CPP.

Descriminantes putativas
§ 1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe
situação de fato que, se existisse, tornaria
a ação legítima. Não há isenção de pena
quando o erro deriva de culpa e o fato é
punível como crime culposo.
``arts.

23 a 25, deste Código.
386, III e VI; 397, III; 415, III; 593, § 3º;
e 626, CPP.
``art. 36, CPM.
``arts.

Erro determinado por terceiro
§ 2º Responde pelo crime o terceiro que
determina o erro.
``art.

CP

``arts.

``art.

36, § 2º, CPM.

Erro sobre a pessoa
§ 3º O erro quanto à pessoa contra a qual o
crime é praticado não isenta de pena. Não
se consideram, neste caso, as condições
ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar
o crime.
``arts.
``arts.

70; 73; e 74 deste Código.
35 e 37, CPM.

Erro sobre a ilicitude do fato

Art. 21. O desconhecimento da lei é ines-

cusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá
diminuí‑la de um sexto a um terço.
``art.
``art.

65, II, deste Código.
35, CPM.

``arts. 386, VI; 397, II; 415, IV; 593, § 3º; e 626, CPP.

``art. 3º, Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às nor‑

mas do Direito Brasileiro ‑ LInDB ‑ antiga LICC).
8º, Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções
Penais).

``art.

Parágrafo único. Considera‑se evitável
o erro se o agente atua ou se omite sem a
consciência da ilicitude do fato, quando lhe
era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir
essa consciência.
``art.

8º, Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções
Penais).

Coação irresistível e obediência hierár‑
quica

Art. 22. Se o fato é cometido sob coação
irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior
hierárquico, só é punível o autor da coação
ou da ordem.
``arts.

62, II e III; 65, III, c; e 146, § 3º, I e II,
deste Código.
``arts. 386, VI; 397, II; 415, IV; 593, § 3º; e 626, CPP.
``art. 1º, b, Lei 9.455/1997 (Lei de Tortura).
``Lei 12.847/2013 (Institui o Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura; cria o Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura).
``Dec. 6.085/2007 (Promulga o Protocolo Facul‑
tativo à Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, adotado em 18.12.2002).
``Dec. 8.154/2013 (Regulamenta o funcionamento
do SNPCT, a composição e o funcionamento do
CNPCT e dispõe sobre o MNPCT).

Exclusão de ilicitude
Art. 23. Não há crime quando o agente
pratica o fato:

``arts. 65; 310, p.u.; 314; 386, V e VI; 411; e 415, CPP.
``art.

188, I, CC/2002.
42 e 45, CPM.

``arts.

I ‑ em estado de necessidade;
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I ‑ obrigar o condenado à reparação do
dano, a restituições e a outros efeitos civis;

Art. 24
II ‑ em legítima defesa;
III ‑ em estrito cumprimento de dever legal
ou no exercício regular de direito.
Excesso punível
Parágrafo único. O agente, em qualquer
das hipóteses deste artigo, responderá pelo
excesso doloso ou culposo.
Estado de necessidade

Art. 24. Considera‑se em estado de ne-

cessidade quem pratica o fato para salvar
de perigo atual, que não provocou por sua
vontade, nem podia de outro modo evitar,
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, não era razoável exigir‑se.
``art.

188, I, CC/2002.
39 e 43, CPM.
65, 310; 314; 386, VI; 397, I; 415, IV; 593,
§ 3º; e 626, CPP.

``arts.
``arts.

§ 1º Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar
o perigo.
``art.

13, § 2º, deste Código.

§ 2º Embora seja razoável exigir‑se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser
reduzida de um a dois terços.
Legítima defesa

Art. 25. Entende‑se em legítima defesa

quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual
ou iminente, a direito seu ou de outrem.
``arts.

65; 314; 386, V, VI; 397, I; 411; 415, IV; 593,
§ 3º; e 626, CPP.
``arts. 188, I; e 1.210, § 1º, CC/2002.
``art. 44, CPM.

TÍTULO III
DA IMPUTABILIDADE PENAL
Inimputáveis

Art. 26. É isento de pena o agente que,
por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar‑se de acordo com esse
entendimento.

97, caput, deste Código.
``arts. 149 a 154; 319, VII; 386, VI; e 415, CPP.
``art. 48, CPM.
``art. 99, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``arts. 45 e 46, Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).
``Lei 10.216/2001 (Dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental).
``art.

Redução de pena
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em
virtude de perturbação de saúde mental
ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente
capaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar‑se de acordo com esse
entendimento.
``arts.

171 a 179, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).
``art. 46, Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).

Menores de dezoito anos

Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos

são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação
especial.
``art.

228, CF.
5º, CC/2002 (a menoridade civil cessa aos
18 anos completos).
``art. 564, II, CPP.
``art. 7º, p.u., Lei 7.170/1983 (Lei da Segurança
Nacional).
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``art.
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``art.

104, Lei 8.069/1990 (ECA).

``Dec. 99.710/1990 (Promulga a Convenção sobre

``art.

54, CPM.

os Direitos das Crianças).
74, STJ.

TÍTULO V
DAS PENAS

``Súm.

Emoção e paixão

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:
``art.

CAPÍTULO I
DAS ESPÉCIES DE PENA

49, CPM.

I ‑ a emoção ou a paixão;
``arts.

65, III, c, e 121, § 1º, deste Código.

Embriaguez
II ‑ a embriaguez, voluntária ou culposa,
pelo álcool ou substância de efeitos análogos.
``art.

61, II, l, deste Código.
62 e 63, Lei 3.688/1941 (Lei das Contra‑
venções Penais).
``Dec. 6.117/2007 (Aprova a Política Nacional
sobre o álcool e dispõe sobre as medidas para
redução do uso indevido de álcool e sua associa‑
ção com a violência e criminalidade).
``arts.

§ 1º É isento de pena o agente que, por
embriaguez completa, proveniente de caso
fortuito ou força maior, era, ao tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar‑se de acordo com esse entendimento.
``arts.

386, VI; 397, III; e 415, IV; 593, § 3º; e
626, CPP.
``art. 45, caput, Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).

§ 2º A pena pode ser reduzida de um a dois
terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não
possuía, ao tempo da ação ou da omissão,
a plena capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar‑se de acordo
com esse entendimento.
``arts.

62 e 63, Dec.‑Lei 3.688/1941 (Lei de Con‑
travenções Penais).
46, Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).

``art.

TÍTULO IV
DO CONCURSO DE PESSOAS

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade.
``arts.

106, I; e 117, § 1º, deste Código.
77, I; 189; 191; 270; e 580, CPP.
``art. 75, CDC.
``art. 53, CPM.
``art. 19, Lei 9.263/1996 (Lei do Planejamento
Familiar).
``art. 168, § 3º, Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação
de Empresas e Falência).
``arts.

§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um
sexto a um terço.
``art.

19, Lei 9.263/1996 (Lei do Planejamento
Familiar).

§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser‑lhe‑á aplicada
a pena deste; essa pena será aumentada até
metade, na hipótese de ter sido previsível o
resultado mais grave.
``art.

19, Lei 9.263/1996 (Lei do Planejamento
Familiar).

Circunstâncias incomunicáveis

Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo
quando elementares do crime.
``art.
``art.

20, § 3º, deste Código.
53, § 1º, CPM.

Casos de impunibilidade

Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa
em contrário, não são puníveis, se o crime
não chega, pelo menos, a ser tentado.
``art.

122 deste Código.

Art. 32. As penas são:
``art.

5º, XLV a L e LXVII, CF.
55, CPM.
5º, 3.688/1941 (Lei das Contravenções
Penais).
``Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``art.

``art.

I ‑ privativas de liberdade;
``art.

5º, XLVIII e XLIX, CF.
6º; e 105 a 146, Lei 7.210/1984 (Lei de Exe‑
cuções Penais).

``arts.

II ‑ restritivas de direitos;

``arts. 147 a 155, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções

Penais).

III ‑ de multa.
``arts. 164 a 170, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções

Penais).
6º, §§ 3º a 5º, Lei 4.898/1965 (Abuso de
autoridade).

``art.

SEÇÃO I
DAS PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERDADE
``art.

62, Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais)

Reclusão e detenção

Art. 33. A pena de reclusão deve ser
cumprida em regime fechado, semiaberto
ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.
``art.

5º, XLVIII e XLIX, CF.

``art. 1º, Dec.‑ Lei 3.914/1941 (Lei de Introdução ao

Código Penal e à Lei das Contravenções Penais).
6º; 87 a 95; 110 a 119, Lei 7.210/1984 (Lei
de Execuções Penais).

``arts.

§ 1º Considera‑se:
a) regime fechado a execução da pena em
estabelecimento de segurança máxima ou
média;
``arts.

87 a 90, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).
``arts. 2º e 3º, Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes
Hediondos).

b) regime semiaberto a execução da pena
em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
``arts.

91 e 92, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).

c) regime aberto a execução da pena em
casa de albergado ou estabelecimento
adequado.
``arts.

93 a 95; e 203, § 2º, Lei 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais).

§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:
``arts.

112 a 118, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).
718 e 719, STF.
``Súmulas 269 e 491, STJ.
``Súmulas

a) o condenado a pena superior a 8 (oito)
anos deverá começar a cumpri‑la em regime
fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena
seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a
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77, § 2º, deste Código.
719, STF.
``Súm. 269, STJ.
``Súm.

§ 3º A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far‑se‑á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código.
``art.

59, III, deste Código.
2º, § 1º, Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes
Hediondos).
``Lei 12.850/2013 (Define organização criminosa
e dispõe sobre a investigação criminal, os meios
de obtenção da prova, infrações penais correlatas
e o procedimento criminal; altera o CP e revoga
a Lei 9.034/1995).
``art. 1º, § 7º, Lei 9.455/1997 (Lei dos Crimes
de Tortura).
``Súm. Vinc. 26, STF.
``Súm. 440, STJ.
``art.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de
regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à
devolução do produto do ilícito praticado,
com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei
10.763/2003.)
Regras do regime fechado

Art. 34. O condenado será submetido, no

início do cumprimento da pena, a exame
criminológico de classificação para individualização da execução.
``art.

5º, XLVI, CF.
``arts. 5º a 9º; 96 a 98 e 174, Lei 7.210/1984 (Lei
de Execuções Penais).
``Súm. Vinc. 26, STF.
``Súm. 439, STJ.

§ 1º O condenado fica sujeito a trabalho
no período diurno e a isolamento durante
o repouso noturno.
``arts.

31 a 35, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).

§ 2º O trabalho será em comum dentro
do estabelecimento, na conformidade
das aptidões ou ocupações anteriores do
condenado, desde que compatíveis com a
execução da pena.
``art.

5º, XLVII, CF.

§ 3º O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.
``arts.

8º; 36; 37; e 126 a 129, Lei 7.210/1984 (Lei
de Execuções Penais).

Regras do regime semiaberto

Art. 35. Aplica‑se a norma do art. 34 deste

Código, caput, ao condenado que inicie o
cumprimento da pena em regime semiaberto.
``arts.

8º; 91; 92; e 174, Lei 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais).
Vinc. 26, STF.
``Súm. 439, STJ.
``Súm.

§ 1º O condenado fica sujeito a trabalho em
comum durante o período diurno, em colônia
agrícola, industrial ou estabelecimento similar.
§ 2º O trabalho externo é admissível, bem
como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo
grau ou superior.
``arts.

8º, p.u.; 122, II; 124, p.u.; e 125, Lei
7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``Súm. 341, STJ.

Art. 36. O regime aberto baseia‑se na au-

todisciplina e senso de responsabilidade
do condenado.
``arts.

93 a 95; 113 a 117; e 119, Lei 7.210/1984 (Lei
de Execuções Penais).
``Súm. 493, STJ.

§ 1º O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar
curso ou exercer outra atividade autorizada,
permanecendo recolhido durante o período
noturno e nos dias de folga.
§ 2º O condenado será transferido do regime
aberto, se praticar fato definido como crime
doloso, se frustrar os fins da execução ou
se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.

``art.

66, CPM.
99 a 101; e 183, Lei 7.210/1984 (Lei de Exe‑
cuções Penais).

``arts.

Detração

Art. 42. Computam‑se, na pena privativa
de liberdade e na medida de segurança, o
tempo de prisão provisória, no Brasil ou no
estrangeiro, o de prisão administrativa e o
de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
``art.

8º deste Código.
67, CPM.
``arts. 301 a 316; 319 e 320, CPP.
``art. 111, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``Lei 7.960/1989 (Prisão temporária).
``art.

SEÇÃO II
DAS PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS

``arts.

113 a 119, Lei 7.210/1984 (Lei de Exe‑
cuções Penais).

Regime especial

Art. 37. As mulheres cumprem pena em

estabelecimento próprio, observando‑se
os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o
disposto neste Capítulo.
``art.

5º, XLVIII e L, CF.
19, p.u.; 82 a 86; 88 e 89; 117, III e IV, Lei
7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
``Lei 9.460/1997 (Direito ao recolhimento em
estabelecimento próprio para mulheres e para
o maior de 60 anos).
``Res. 3/2009, CNPCP (Dispõe sobre as Diretrizes
Nacionais para a Oferta de Educação nos esta‑
belecimentos penais).
``arts.

Direitos do preso

Art. 38. O preso conserva todos os direitos

não atingidos pela perda da liberdade, impondo‑se a todas as autoridades o respeito
à sua integridade física e moral.
``art.

5º, XLIX, CF.
3º, i; 4ª, a a g e i, Lei 4.898/1965 (Lei de
Abuso de Autoridade).
``arts. 3º, 40 a 43, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).
``arts. 116 a 119, Dec. 3.048/1999 (Regulamento
da Previdência Social).
``Lei 9.460/1997 (Direito ao recolhimento em
estabelecimento próprio para mulheres e para
o maior de 60 anos).
``arts.

Trabalho do preso

Art. 39. O trabalho do preso será sempre

remunerado, sendo‑lhe garantidos os benefícios da Previdência Social.
``art.

201, I, CF.
``art. 40 deste Código.
``arts. 28 a 37; 41, II e III; e 126 a 129, Lei 7.210/1984
(Lei de Execuções Penais).
``art. 80, Lei 8.213/1991 (Planos de Benefício da
Previdência Social).

Legislação especial

Art. 40. A legislação especial regulará a

matéria prevista nos arts. 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e
direitos do preso, os critérios para revogação
e transferência dos regimes e estabelecerá
as infrações disciplinares e correspondentes
sanções.
``art.

24, I, CF;

``arts. 38 e 39; 40 a 60; 116; 118; e 119, Lei 7.210/1984

(Lei de Execuções Penais).

Superveniência de doença mental

Art. 41. O condenado a quem sobrevém

doença mental deve ser recolhido a hospital
de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à
falta, a outro estabelecimento adequado.
``art.
``art.

26 deste Código.
154, CPP.

CP

``art.

Regras do regime aberto

Penas restritivas de direitos

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
(Redação dada pela Lei 9.714/1998.)

``arts. 54; 55; 80; 81, § 1º; e 109, p.u., deste Código.
``art.

78, CDC.
48; 147 a 155; e 181, Lei 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais).
``art. 17, Lei 11.340/2006 (Coíbe a Violência Do‑
méstica e Familiar Contra a Mulher).
``Lei 9.714/1998 (Penas alternativas).
``Dec. 2.856/1998 (Comissão de Acompanhamen‑
to e Avaliação da Aplicação do Regime de Penas
Restritivas de Direitos).
``arts.

I ‑ prestação pecuniária; (Incluído pela Lei
9.714/1998.)
``art.

45, §§ 1º e 2º, deste Código.
17, Lei 11.340/2006 (Coíbe a Violência Do‑
méstica e Familiar Contra a Mulher).

``art.

II ‑ perda de bens e valores; (Incluído pela
Lei 9.714/1998.)
``art.

45, § 3º, deste Código.

III - (Vetado.) (Acrescentado pela Lei 9.714
/1998.)
IV ‑ prestação de serviço à comunidade ou
a entidades públicas; (Acrescentado pela
Lei 9.714/1998.)
``arts.

46, 55 e 78, § 1º, deste Código.

V ‑ interdição temporária de direitos;
(Acrescentado pela Lei 9.714/1998.)
``arts.

55 a 57 deste Código.
151 a 154 e 181, § 3º, Lei 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais).

``arts.

VI ‑ limitação de fim de semana. (Acrescentado pela Lei 9.714/1998.)
``arts.

55; 78, § 1º; e 81, III, deste Código.
154; e 181, § 3º, Lei 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais).

``arts.

Art. 44. As penas restritivas de direitos

são autônomas e substituem as privativas
de liberdade, quando: (Redação dada pela
Lei 9.714/1998.)
``caput

com a redação dada pela Lei 7.209/1984.
69, § 1º; e 77, III, deste Código.
``art. 78, CDC.
``art. 17, Lei 11.340/2006 (Coíbe a Violência Do‑
méstica e Familiar Contra a Mulher).
``Dec. 2.856/1998 (Comissão de Acompanhamen‑
to e Avaliação da Aplicação do Regime de Penas
Restritivas de Direitos).
``Súm. 493, STJ.
``arts.

I ‑ aplicada pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada
pela Lei 9.714/1998.)
``arts.

45; 55; e 69, § 2º, deste Código.
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8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri‑la
em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena
seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o início, cumpri‑la em regime
aberto.

DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – Prescrição quinquenal
DECRETO Nº 20.910,
DE 6 DE JANEIRO DE 1932
Regula a prescrição quinquenal.
``Prescrição

quinquenal

O Chefe do Governo Provisório da República
dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no art. 1º do Dec. nº 19.398,
de 11 de novembro de 1930, decreta:
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos,
contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
``Súm.

85 do STJ.
art. 174.
9.873/1999: art. 1º.
``Decreto-lei 4.597/1942: arts. 2º e 3º.
``CTN:
``Lei

Art. 2º. Prescrevem igualmente no mesmo
prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem,
ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou
a quaisquer restituições ou diferenças.
Art. 3º. Quando o pagamento se dividir por
dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo
presente decreto.
``Súm.

443 do STF.

Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora
que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem
as repartições ou funcionários encarregados
de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição,
neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos
livros ou protocolos das repartições públicas,
com designação do dia, mês e ano.
Art. 5º. (Revogado pela Lei nº 2.211, de 1954).
Art. 6º. O direito à reclamação administrativa,
que não tiver prazo fixado em disposição de
lei para ser formulada, prescreve em 1 (um)
ano a contar da data do ato ou fato do qual a
mesma se originar.
Art. 7º. A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo
tenha sido anulado.
``Lei

6.830/1980: art. 8º, § 2º.

Art. 8º. A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
Art. 9º. A prescrição interrompida recomeça a
correr, pela metade do prazo, da data do ato
que a interrompeu ou do último ato ou termo
do respectivo processo.
Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não
altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam
subordinadas às mesmas regras.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1932; 111º da
Independência e 44º da República.
GETÚLIO VARGAS
D.O.U. 8.1.1932

DECRETO-LEI Nº 3.365,
DE 21 DE JUNHO DE 1941
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
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``Desapropriação

por utilidade pública

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. A desapropriação por utilidade pública
regular-se-á por esta Lei, em todo o território
nacional.

``CF/1988:

arts. 5º, XXIV, 22, II, 182, §§ 3º e 4º,
III, 184 a 186.
``CC: arts. 1.228, § 3º, e 1.275, V.
``Lei 4.504/1964: arts. 17, a, 18 a 23.
``Lei 4.132/1962 – Desapropriação por interesse
social.

Art. 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados,
pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito
Federal e Territórios.
§ 1º. A desapropriação do espaço aéreo ou do
subsolo só se tornará necessária, quando de
sua utilização resultar prejuízo patrimonial do
proprietário do solo.
``CF/1988:

art. 176.

§ 2º. Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser
desapropriados pela União, e os dos Municípios
pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato
deverá preceder autorização legislativa.
§ 3º. É vedada a desapropriação, pelos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, de
ações, cotas e direitos representativos do capital
de instituições e empresas cujo funcionamento
dependa de autorização do Governo Federal e
se subordine à sua fiscalização, salvo mediante
prévia autorização, por decreto do Presidente
da República. (Incluído pelo Decreto-lei nº
856, de 1969)
``Súm.

157 do STF.

Art. 3º. Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de carater público
ou que exerçam funções delegadas de poder
público poderão promover desapropriações
mediante autorização expressa, constante de
lei ou contrato.
Art. 4º. A desapropriação poderá abranger a
área contígua necessária ao desenvolvimento
da obra a que se destina, e as zonas que se
valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer
caso, a declaração de utilidade pública deverá
compreendê-las, mencionando-se quais as
indispensáveis à continuação da obra e as que
se destinam à revenda.
Parágrafo único. Quando a desapropriação
destinar-se à urbanização ou à reurbanização realizada mediante concessão ou parceria
público-privada, o edital de licitação poderá
prever que a receita decorrente da revenda ou
utilização imobiliária integre projeto associado
por conta e risco do concessionário, garantido
ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com indenizações,
quando estas ficarem sob sua responsabilidade.
(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)
Art. 5º. Consideram-se casos de utilidade
pública:
``Súm.

476 do STF.

a) a segurança nacional;
b) a defesa do Estado;
c) o socorro público em caso de calamidade;
d) a salubridade pública;
e) a criação e melhoramento de centros de
população, seu abastecimento regular de meios
de subsistência;
f) o aproveitamento industrial das minas e
das jazidas minerais, das águas e da energia
hidráulica;
g) a assistência pública, as obras de higiene e
decoração, casas de saúde, clínicas, estações
de clima e fontes medicinais;
h) a exploração ou a conservação dos serviços
públicos;
i) a abertura, conservação e melhoramento
de vias ou logradouros públicos; a execução
de planos de urbanização; o parcelamento do
solo, com ou sem edificação, para sua melhor
utilização econômica, higiênica ou estética; a
construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

j) o funcionamento dos meios de transporte
coletivo;
k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou
integrados em conjuntos urbanos ou rurais,
bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou
característicos e, ainda, a proteção de paisagens
e locais particularmente dotados pela natureza;
l) a preservação e a conservação adequada de
arquivos, documentos e outros bens móveis
de valor histórico ou artístico;
m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;
n) a criação de estádios, aeródromos ou campos
de pouso para aeronaves;
o) a reedição ou divulgação de obra ou invento
de natureza científica, artística ou literária;
p) os demais casos previstos por leis especiais.
§ 1º. A construção ou ampliação de distritos
industriais, de que trata a alínea i do caput
deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades
correlatas, bem como a revenda ou locação
dos respectivos lotes a empresas previamente
qualificadas. (Incluído pela Lei nº 6.602, de 1978)
§ 2º. A efetivação da desapropriação para fins
de criação ou ampliação de distritos industriais
depende de aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público competente, do respectivo
projeto de implantação. (Incluído pela Lei nº
6.602, de 1978)
§ 3º Ao imóvel desapropriado para implantação
de parcelamento popular, destinado às classes
de menor renda, não se dará outra utilização
nem haverá retrocessão. (Incluído pela Lei nº
9.785, de 1999)
Art. 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República,
governador, interventor ou prefeito.
Art. 7º. Declarada a utilidade pública, ficam
as autoridades administrativas autorizadas a
penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição,
ao auxílio de força policial.
Àquele que for molestado por excesso ou abuso
de poder, cabe indenização por perdas e danos,
sem prejuizo da ação penal.
Art. 8º. O Poder Legislativo poderá tomar a
iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste
caso, ao Executivo, praticar os atos necessários
à sua efetivação.
Art. 9º. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam
ou não os casos de utilidade pública.
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se
mediante acordo ou intentar-se judicialmente
dentro de 5 (cinco) anos, contados da data da
expedição do respectivo decreto e findos os
quais este caducará.
Neste caso, somente decorrido 1 (um) ano,
poderá ser o mesmo bem objeto de nova
declaração.
Parágrafo único. Extingue-se em 5 (cinco) anos
o direito de propor ação que vise a indenização
por restrições decorrentes de atos do Poder
Público. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.183-56, de 2001)
DO PROCESSO JUDICIAL
Art. 11. A ação, quando a União for autora,
será proposta no Distrito Federal ou no foro
da Capital do Estado onde for domiciliado o
réu, perante o juízo privativo, se houver; sendo
outro o autor, no foro da situação dos bens.
``Súms.

150 e 324 do STJ.
art. 109, I.

``CF/1988:

Art. 12. Somente os juízes que tiverem garantia
da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos
processos de desapropriação.
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13.105/15: arts. 319 a 321, e 334.

``Súms.

164 e 476 do STF.
69 e 70 do STJ.
``Lei 13.105/15: arts. 371, 307 e 874.
``Súms.

§ 1º. A imissão provisória poderá ser feita, independentemente da citação do réu, mediante o
depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)
``Súm.

652 do STF.

a) do preço oferecido, se este for superior a
20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel
esteja sujeito ao imposto predial; (Incluído pela
Lei nº 2.786, de 1956)
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito
ao imposto predial e sendo menor o preço
oferecido; (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de
lançamento do imposto territorial, urbano ou
rural, caso o referido valor tenha sido atualizado
no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluído
pela Lei nº 2.786, de 1956)
d) não tendo havido a atualização a que se refere
o inciso c, o juiz fixará, independentemente de
avaliação, a importância do depósito, tendo
em vista a época em que houver sido fixado
originariamente o valor cadastral e a valorização
ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluído
pela Lei nº 2.786, de 1956)
§ 2º. A alegação de urgência, que não poderá ser
renovada, obrigará o expropriante a requerer a
imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela
Lei nº 2.786, de 1956)
§ 3º. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.
(Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)
§ 4º. A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.
(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse,
na desapropriação por necessidade ou utilidade
pública e interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária, havendo divergência entre
o preço ofertado em juízo e o valor do bem,
fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por
cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse,
vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
``ADIn

2.332-2 (DJ 28.05.2018): o STF declarou
a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e
interpretar conforme a Constituição o caput
deste artigo.

§ 1º. Os juros compensatórios destinam-se,
apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
§ 2º. Não serão devidos juros compensatórios
quando o imóvel possuir graus de utilização
da terra e de eficiência na exploração iguais a

``ADIn

2.332-2 (DJ 28.05.2018): o STF, em controle concentrado, declarou inconstitucional
o parágrafo.

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A,
os juros moratórios destinam-se a recompor a
perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final
de mérito, e somente serão devidos à razão de
até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de
janeiro do exercício seguinte àquele em que
o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.183-56, de 2001)
Art. 16. A citação far-se-á por mandado na
pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher; a de um sócio, ou
administrador, a dos demais, quando o bem
pertencer a sociedade; a do administrador da
coisa, no caso de condomínio, exceto o de
edifício de apartamento constituindo cada um
propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a
do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da
herança, a dos demais interessados, quando o
bem pertencer a espólio.
Parágrafo único. Quando não encontrar o
citando, mas ciente de que se encontra no
território da jurisdição do juiz, o oficial portador
do mandado marcará desde logo hora certa
para a citação, ao fim de 48 (quarenta e oito)
horas, independentemente de nova diligência
ou despacho.
Art. 17. Quando a ação não for proposta no
foro do domicílio ou da residência do réu, a
citação far-se-á por precatória, se o mesmo
estiver em lugar certo, fora do território da
jurisdição do juiz.
``Lei

13.105/15: arts. 260 a 268, e 960.

Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar
ignorado, incerto ou inacessível, ou, ainda,
no estrangeiro, o que dois oficiais do juízo
certificarão.
``Lei

13.105/15: arts. 256 a 258.

Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com
o rito ordinário.
``Lei

13.105/15: arts. 146, 294, 297, 302 a 337, 341
a 248, 356, parágrafo único, 358 a 362, 367, §
6º, 368, 369, 371, 373, 375 a 380, 385 a 410, 412
a 435, 437, § 1º, 438, 442 a 448, 449, parágrafo
único, 450 a 470, 472, 473, § 3º, 474 a 483, 489,
490, 492 a 495, 497, 499, 500 a 508, e 536 a 538.

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre
vício do processo judicial ou impugnação do
preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.
Art. 21. A instância não se interrompe. No
caso de falecimento do réu, ou perda de sua
capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha
conhecimento, nomeará curador à lide, até que
se habilite o interessado.
Parágrafo único. Os atos praticados da data do
falecimento ou perda da capacidade à investidura do curador à lide poderão ser ratificados
ou impugnados por ele, ou pelo representante
do espólio ou do incapaz.

Art. 22. Havendo concordância sobre o preço,
o juiz o homologará por sentença no despacho
saneador.
``Lei

13.105/15: arts. 203, § 1º, e 487, II, b.

Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não
havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até
5 (cinco) dias, pelo menos, antes da audiência
de instrução e julgamento.
§ 1º. O perito poderá requisitar das autoridades
públicas os esclarecimentos ou documentos
que se tornarem necessários à elaboração
do laudo, e deverá indicar nele, entre outras
circunstâncias atendíveis para a fixação da
indenização, as enumeradas no art. 27.
Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas
com certidões e, a arbítrio do juiz, as de outros
documentos que juntar ao laudo.
§ 2º. Antes de proferido o despacho saneador,
poderá o perito solicitar prazo especial para
apresentação do laudo.
Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento
proceder-se-á na conformidade do Código de
Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.
``Lei

13.105/15: arts. 356, parágrafo único, 358
a 361, 364 a 368.

Parágrafo único. Se não se julgar habilitado
a decidir, o juiz designará desde logo outra
audiência que se realizará dentro de 10 (dez)
dias, a fim de publicar a sentença.
Art. 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas.
Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia
módica para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento.
Art. 26. No valor da indenização que será
contemporâneo da avaliação não se incluirão
direitos de terceiros contra o expropriado. (Redação dada pela Lei nº 2.786, de 1956)
``Súms.

69 e 70 do STJ.

§ 1º. Serão atendidas as benfeitorias necessárias
feitas após a desapropriação; as úteis, quando
feitas com autorização do expropriante. (Renumerado pela Lei nº 4.686, de 1965)
``Súm.

23 do STF.

§ 2º. Decorrido prazo superior a 1 (um) ano a
partir da avaliação, o juiz ou o tribunal, antes
da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que
será fixado, trimestralmente, pela Secretaria
de Planejamento da Presidência da República.
(Redação dada pela Lei nº 6.306, de 1975)
``Súms.
``Súms.
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``Lei

Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual
ou inferior a dois contos de réis, dispensam-se
os autos suplementares.
Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará
um perito de sua livre escolha, sempre que
possível, técnico, para proceder à avaliação
dos bens.
Parágrafo único. O autor e o réu poderão
indicar assistente técnico do perito.
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e
depositar quantia arbitrada de conformidade
com o art. 685 do Código de Processo Civil,
o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na
posse dos bens.

zero. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.18356, de 2001)
§ 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às ações ordinárias de indenização
por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem
a indenização por restrições decorrentes de
atos do Poder Público, em especial aqueles
destinados à proteção ambiental, incidindo os
juros sobre o valor fixado na sentença. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
§ 4º. Nas ações referidas no § 3o, não será o
Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição
da propriedade ou posse titulada pelo autor
da ação. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.183-56, de 2001)

164, 254, 475 e 618 do STF.
12, 56, 102, 113 e 114 do STJ.

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que
motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para
efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse
que deles aufere o proprietário; à sua situação,
estado de conservação e segurança; ao valor
venal dos da mesma espécie, nos últimos 5
(cinco) anos, à valorização ou depreciação de
área remanescente, pertencente ao réu.
``Súm.

617 do STF.

§ 1º. A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários
do advogado, que serão fixados entre meio e
cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código
de Processo Civil, não podendo os honorários
ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta
e um mil reais). (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.183-56, de 2001)
``Súm.

141 do STJ.
2.332-2 (DJ 28.05.2018): o STF declarou
a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00
(cento e cinqüenta e um mil reais)”, contido
neste parágrafo.
``Lei 13.105/15: arts. 82, 84 e 85.
``ADIn
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Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos
previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um
exemplar do contrato, ou do jornal oficial que
houver publicado o decreto de desapropriação,
ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta
ou descrição dos bens e suas confrontações.
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§ 2º. A transmissão da propriedade decorrente
de desapropriação amigável ou judicial não
ficará sujeita ao Imposto de Lucro Imobiliário.
(Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)
§ 3º. O disposto no § 1º deste artigo se aplica:
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56,
de 2001)
I – ao procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para
fins de reforma agrária; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.183-56, de 2001)
II – às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56,
de 2001)
§ 4º. O valor a que se refere o § 1º será atualizado, a partir de maio de 2000, no dia 1º de
janeiro de cada ano, com base na variação
acumulada do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA do respectivo período. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
Art. 28. Da sentença que fixar o preço da
indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo
expropriado, e com ambos os efeitos, quando
o for pelo expropriante.
§ 1º. A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida
fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974)
§ 2º. Nas causas de valor igual ou inferior a dois
contos de réis observar-se-á o disposto no art.
839 do Código de Processo Civil.
Art. 29. Efetuando o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante,
mandado de imissão de posse valendo a sentença como título hábil para a transcrição no
Registro de Imóveis.
Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o
réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário,
pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. Ficam sub-rogados no preço quaisquer
ônus ou direitos que recaiam sobre o bem
expropriado.
Art. 32. O pagamento do preço será prévio e
em dinheiro. (Redação dada pela Lei nº 2.786,
de 1956)
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``Súm.

416 do STF.

§ 1º. As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas e ajuizadas.
(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
§ 2º Incluem-se na disposição prevista no §
1º as multas decorrentes de inadimplemento
e de obrigações fiscais. (Incluído pela Lei nº
11.977, de 2009)
§ 3º A discussão acerca dos valores inscritos
ou executados será realizada em ação própria.
(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado
pagamento prévio da indenização.
§ 1º. O depósito far-se-á no Banco do Brasil
ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do
juiz. (Renumerado pela Lei nº 2.786, de 1956)
§ 2º. O desapropriado, ainda que discorde do
preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela
sentença, poderá levantar até 80% (oitenta
por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo
estabelecido no art. 34. (Incluído pela Lei nº
2.786, de 1956)
Art. 34. O levantamento do preço será deferido
mediante prova de propriedade, de quitação de
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de
10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há
dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará
em depósito, ressalvada aos interessados a ação
própria para disputá-lo.
Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida
a termo, do expropriado, a decisão concessiva da imissão provisória na posse implicará a
aquisição da propriedade pelo expropriante
com o consequente registro da propriedade
na matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei nº
13.465, de 2017)
§ 1º. A concordância escrita do expropriado não
implica renúncia ao seu direito de questionar
o preço ofertado em juízo. (Incluído pela Lei
nº 13.465, de 2017)
§ 2º. Na hipótese deste artigo, o expropriado
poderá levantar 100% (cem por cento) do depósito de que trata o art. 33 deste Decreto-Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)
§ 3º. Do valor a ser levantado pelo expropriado
devem ser deduzidos os valores dispostos nos
§§ 1º e 2º do art. 32 deste Decreto-Lei, bem
como, a critério do juiz, aqueles tidos como
necessários para o custeio das despesas processuais. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)
Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser
objeto de reivindicação, ainda que fundada
em nulidade do processo de desapropriação.
Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.
``Súm.

111 do STF.

Art. 36. É permitida a ocupação temporária,
que será indenizada, a final, por ação própria,
de terrenos não edificados, vizinhos às obras
e necessários à sua realização. O expropriante
prestará caução, quando exigida.
Art. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica
pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante.
Art. 38. O réu responderá perante terceiros, e
por ação própria, pela omissão ou sonegação de
quaisquer informações que possam interessar
à marcha do processo ou ao recebimento da
indenização.
Art. 39. A ação de desapropriação pode ser
proposta durante as férias forenses, e não se
interrompe pela superveniência destas.
Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta Lei.
Art. 41. As disposições desta Lei aplicam-se aos
processos de desapropriação em curso, não
se permitindo depois de sua vigência outros
termos e atos além dos por ela admitidos, nem
o seu processamento por forma diversa da que
por ela é regulada.
Art. 42. No que esta Lei for omissa aplica-se o
Código de Processo Civil.
``Lei

13.105/2015 – CPC.

Art. 43. Esta Lei entrará em vigor 10 (dez) dias
depois de publicada, no Distrito Federal, e 30
(trinta) dias nos Estados e Território do Acre;
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1941; 120º
da Independência e 53º da República.
GETÚLIO VARGAS
D.O.U. de 18.7.1941

DECRETO-LEI Nº 3.688,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
``Lei

das Contravenções Penais

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atri‑
buições que lhe confere o artigo 180 da Constituição,
decreta:

O Art. 2º da Lei nº 7.209/1984 cancelou, na
Parte Especial do Código Penal e nas leis
especiais alcançadas pelo art. 12 do Código
Penal, quaisquer referências a valores de mul-

tas, substituindo-se a expressão multa de por
multa. (D.O.U. de 13.7.1984).
LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS
PARTE GERAL
A aplicação das regras gerais do Código
Penal
Art. 1º. Aplicam-se as contravenções às regras
gerais do Código Penal, sempre que a presente
lei não disponha de modo diverso.
Territorialidade
Art. 2º. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.
Voluntariedade. Dolo e culpa
Art. 3º. Para a existência da contravenção,
basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se,
todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a
lei faz depender, de um ou de outra, qualquer
efeito jurídico.
Tentativa
Art. 4º. Não é punível a tentativa de contra
venção.
Penas principais
Art. 5º. As penas principais são:
I – prisão simples.
II – multa.
Prisão simples
Art. 6º. A pena de prisão simples deve ser
cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de
prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 1977)
§ 1º. O condenado a pena de prisão simples
fica sempre separado dos condenados a pena
de reclusão ou de detenção.
§ 2º. O trabalho é facultativo, se a pena aplicada,
não excede a quinze dias.
Reincidência
Art. 7º. Verifica-se a reincidência quando o
agente pratica uma contravenção depois de
passar em julgado a sentença que o tenha
condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por
qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de
contravenção.
Erro de direito
Art. 8º. No caso de ignorância ou de errada
compreensão da lei, quando escusáveis, a pena
pode deixar de ser aplicada.
Conversão da multa em prisão simples
Art. 9º. A multa converte-se em prisão simples,
de acordo com o que dispõe o Código Penal
sobre a conversão de multa em detenção.
Parágrafo único. Se a multa é a única pena
cominada, a conversão em prisão simples se
faz entre os limites de quinze dias e três meses.
Limites das penas
Art. 10. A duração da pena de prisão simples
não pode, em caso algum, ser superior a 5
(cinco) anos, nem a importância das multas
ultrapassar cinquenta contos.
Suspensão condicional da pena de prisão
simples
Art. 11. Desde que reunidas as condições legais,
o juiz pode suspender por tempo não inferior a
1 (um) ano nem superior a 3 (três), a execução
da pena de prisão simples, bem como conceder
livramento condicional. (Redação dada pela Lei
nº 6.416, de 1977)
Penas acessórias
Art. 12. As penas acessórias são a publicação da
sentença e as seguintes interdições de direitos:
I – a incapacidade temporária para profissão
ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do
poder público;
lI – a suspensão dos direitos políticos.
Parágrafo único. Incorrem:
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Art. 14. Presumem-se perigosos, além dos
indivíduos a que se referem os ns. I e II do art.
78 do Código Penal:
I – o condenado por motivo de contravenção
cometido, em estado de embriaguez pelo álcool
ou substância de efeitos análogos, quando
habitual a embriaguez;
II – o condenado por vadiagem ou mendicância;
III – (Revogado pela Lei nº 6.416, de 1977);
IV – (Revogado pela Lei nº 6.416, de 1977).
Internação em colônia agrícola ou em ins‑
tituto de trabalho, de reeducação ou de
ensino profissional
Art. 15. São internados em colônia agrícola
ou em instituto de trabalho, de reeducação
ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo
de 1 (um) ano:
I – o condenado por vadiagem (art. 59);
II – o condenado por mendicância (art. 60 e
seu parágrafo);
III – (Revogado pela Lei nº 6.416, de 1977).
Internação em manicômio judiciário ou em
casa de custódia e tratamento
Art. 16. O prazo mínimo de duração da internação
em manicômio judiciário ou em casa de custódia
e tratamento é de 6 (seis) meses.
Parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao
invés de decretar a internação, submeter o
indivíduo a liberdade vigiada.
Ação penal
Art. 17. A ação penal é pública, devendo a
autoridade proceder de ofício.
PARTE ESPECIAL
CAPÍTULO I.
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES
À PESSOA
Fabrico, comércio, ou detenção de armas
ou munição
Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em
depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição:
Pena – prisão simples, de 3 (três) meses a 1
(um) ano, ou multa, de um a cinco contos de
réis, ou ambas cumulativamente, se o fato não
constitui crime contra a ordem política ou social.
Porte de arma
Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de
dependência desta, sem licença da autoridade:
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis
meses, ou multa, de duzentos mil réis a três
contos de réis, ou ambas cumulativamente.
§ 1º. A pena é aumentada de 1/3 (um terço)
até 1/2 (metade), se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência
contra pessoa.
§ 2º. Incorre na pena de prisão simples, de
15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, de
duzentos mil réis a um conto de réis, quem,
possuindo arma ou munição:

Internação irregular em estabelecimento
psiquiátrico
Art. 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades legais,
pessoa apresentada como doente mental:
Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.
§ 1º. Aplica-se a mesma pena a quem deixa
de comunicar a autoridade competente, no
prazo legal, internação que tenha admitido, por
motivo de urgência, sem as formalidades legais.
§ 2º. Incorre na pena de prisão simples, de 15
(quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, aquele
que, sem observar as prescrições legais, deixa
retirar-se ou despede de estabelecimento psiquiátrico pessoa nele, internada.
Indevida custódia de doente mental
Art. 23. Receber e ter sob custódia doente
mental, fora do caso previsto no artigo anterior,
sem autorização de quem de direito:
Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses, ou multa, de quinhentos mil réis
a cinco contos de réis.
CAPÍTULO II.
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES
AO PATRIMÔNIO
Instrumento de emprego usual na prática
de furto
Art. 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou
instrumento empregado usualmente na prática
de crime de furto:
Pena – prisão simples, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa, de trezentos mil réis a
três contos de réis.
Posse não justificada de instrumento de
emprego usual na prática de furto
Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de
condenado, por crime de furto ou roubo, ou
enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando
conhecido como vadio ou mendigo, gazuas,
chaves falsas ou alteradas ou instrumentos
empregados usualmente na prática de crime de
furto, desde que não prove destinação legítima:
Pena – prisão simples, de 2 (dois) meses a 1
(um) ano, e multa de duzentos mil réis a dois
contos de réis.
Violação de lugar ou objeto
Art. 26. Abrir alguém, no exercício de profissão
de serralheiro ou oficio análogo, a pedido ou
por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente,

fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar ou objeto:
Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses, ou multa, de duzentos mil réis a
um conto de réis.
Exploração da credulidade pública
Art. 27. (Revogado pela Lei nº 9.521, de 1997).
CAPÍTULO III.
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À
INCOLUMIDADE PÚBLICA
Disparo de arma de fogo
Art. 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública
ou em direção a ela:
Pena – prisão simples, de 1 (um) a 6 (seis)
meses, ou multa, de trezentos mil réis a três
contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na pena de prisão
simples, de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses,
ou multa, de duzentos mil réis a dois contos
de réis, quem, em lugar habitado ou em suas
adjacências, em via pública ou em direção a ela,
sem licença da autoridade, causa deflagração
perigosa, queima fogo de artifício ou solta
balão aceso.
Desabamento de construção
Art. 29. Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução,
dar-lhe causa:
Pena – multa, de um a dez contos de réis, se
o fato não constitui crime contra a incolumidade pública.
Perigo de desabamento
Art. 30. Omitir alguém a providência reclamada
pelo Estado ruinoso de construção que lhe
pertence ou cuja conservação lhe incumbe:
Pena – multa, de um a cinco contos de réis.
Omissão de cautela na guarda ou condução
de animais
Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda
de pessoa inexperiente, ou não guardar com a
devida cautela animal perigoso:
Pena – prisão simples, de 10 (dez) dias a 2
(dois) meses, ou multa, de cem mil réis a um
conto de réis.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem:
a) na via pública, abandona animal de tiro, carga
ou corrida, ou o confia à pessoa inexperiente;
b) excita ou irrita animal, expondo a perigo a
segurança alheia;
c) conduz animal, na via pública, pondo em
perigo a segurança alheia.
Falta de habilitação para dirigir veículo
Art. 32. Dirigir, sem a devida habilitação, veículo
na via pública, ou embarcação a motor em
águas públicas:
``Súm.
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Presunção de periculosidade

a) deixa de fazer comunicação ou entrega à
autoridade, quando a lei o determina;
b) permite que alienado menor de 18 anos
ou pessoa inexperiente no manejo de arma a
tenha consigo;
c) omite as cautelas necessárias para impedir
que dela se apodere facilmente alienado, menor
de 18 (dezoito) anos ou pessoa inexperiente
em manejá-la.
Anúncio de meio abortivo
Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto: (Redação dada
pela Lei nº 6.734, de 1979)
Pena – multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros. (Redação dada pela Lei nº 6.734, de 1979)
Vias de fato
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses, ou multa, de cem mil réis a um
conto de réis, se o fato não constitui crime.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3
(um terço) até a 1/2 metade se a vítima é maior
de 60 (sessenta) anos. (Incluído pela Lei nº
10.741, de 2003)

720 do STF.

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Direção não licenciada de aeronave
Art. 33. Dirigir aeronave sem estar devidamente
licenciado:
Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses, e multa, de duzentos mil réis a
dois contos de réis.
Direção perigosa de veículo na via pública
Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo
a segurança alheia:
Pena – prisão simples, de 15 (quinze) das a 3
(três) meses, ou multa, de trezentos mil réis a
dois contos de réis.
Abuso na prática da aviação
Art. 35. Entregar-se na prática da aviação, a
acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em
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a) na interdição sob n. I, por 1 (um) mês a 2 (dois)
anos, o condenado por motivo de contravenção
cometida com abuso de profissão ou atividade
ou com infração de dever a ela inerente;
b) na interdição sob n. II, o condenado a pena
privativa de liberdade, enquanto dure a execução da pena ou a aplicação da medida de
segurança detentiva.
Medidas de segurança
Art. 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança estabelecidas no
Código Penal, à exceção do exílio local.

