VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil

Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Ricardo Torques, professor e coordenador do Estratégia Carreira Jurídica.
Em nome de nossos professores, gostaria de lhes apresentar o Vade-mécum Estratégico para
concursos de Delegado da Polícia Civil. Trata-se de material preparado com muito carinho pelos
nossos professores e equipe, a partir de minuciosa análise de provas anteriores de Delegado de
Polícia Civil. Analisamos as seguintes provas:

PC-SE

PC-GO

PC-SP

PC-MG

PC-PI

PC-RS

PC-BA

PC-MA

Todas essas provas foram aplicadas em 2018. Analisamos prova a prova, questão a questão para
saber quais os dispositivos da legislação e da jurisprudência que foram cobrados pelo examinador. O
resultado deste trabalho está neste material. Destacamos os principais trechos de leis, destacamos
as súmulas que foram cobradas em probas objetivas e destacamos também os precedentes cobrados
(do STJ e do STF). Trata-se de leitura obrigatória para preparação em primeira fase para concursos
de Delegado de Polícia Civil.
Tenho a convicção de que poderemos lhe ajudar muito nessa caminhada. Por isso, deixo o convite
para que você conheça os nossos cursos completos em vídeo, livro digital (PDF) e com acesso direto
ao professor por meio do fórum de dúvidas. Acessando o link abaixo, você pode baixar as aulas
demonstrativas dos cursos e conhecer melhor o nosso trabalho. E, caso resolva adquirir, saiba que
você terá a nossa garantia de satisfação: caso não se adapte aos nossos cursos, basta solicitar seu o
dinheiro de volta nos primeiros 30 dias após a compra, e nós faremos o reembolso integral, mesmo
que você já tenha baixado alguns vídeos ou PDFs.

CURSOS REGULAR PARA DELEGADO DA PC-ES:
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/delegado-de-policiacursos-regulares/

Grande abraço,
Ricardo Torques
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1 – DIREITO ADMINISTRATIVO PARA CONCURSO DE DELEGADO DE
POLÍCIA CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Wagner Damázio, professor de Direito Administrativo do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria. A partir
do portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados
nas provas objetivas:
Lei nº 13.303/2016
art. 3º

PC-MG

STF
Súmula 473

PC-MG/PC-RS

RE 434708

PC-MG

Tese 485

PC-MG

Súmula 18

PC-MG/PC-MA

MI 283)

PC-MG

RE 153.464

PC-MG

Súmula v. 43

PC-BA

Súmula v. 5

PC-GO

RE 841526/RS

PC-MA

RE 580252/MS

PC-MA

Súmula v. 21

PC-MA
Estratégia Carreira Jurídica
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REsp 1442925/SP

PC-MA

Tese 13

PC-MA

Súmula v. 14

PC-PI

AC 3468 MC/RJ

PC-RS

RE 729.744/MG

PC-RS

RE 848.826/DF

PC-RS

Súmula v. 5

PC-RS

REsp 817.534/MG

PC-SE/PC-SP

REsp 1.081.743/MG

PC-SP

RE 658570/MG

PC-SP

Súmula v. 14

PC-SP

CF/88
art. 41, §1

PC-MG

art. 37

PC-MG/PC-BA/PC-GO/PC-MA/PC-RS/PC-SP

art. 100

PC-MG

art. 5

PC-MG/PC-GO/PC-MA/PC-SE

art. 39

PC-GO

art. 136 e 137

PC-GO

art. 139

PC-GO

art. 22

PC-GO

art. 173

PC-RS/PC-SP

art. 145

PC-SE
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Lei Complementar nº 123/2013
PC-MG

Lei nº 8.429/1992
art. 17

PC-MG

art. 23

PC-MA

art. 9º

PC-PI/PC-SP

art. 11

PC-PI

art. 11

PC-RS

art. 12

PC-SP

art. 10

PC-SP

art. 9º

PC-SP

STJ
(EREsp 479.812/SP

PC-MG

AgRg no RMS 37924),

PC-MG

Súmula 611

PC-GO

Lei nº 12.016/2009
art. 10

PC-MG

art. 23

PC-MG

CTN
art. 78

PC-MG
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art. 78

PC-SE

art. 77

PC-SE

CPP
art. 386

PC-MG

art. 65-67

PC-GO

CC
art. 935

PC-MG/PC-GO

art. 519

PC-GO

art. 327

PC-GO

CP
art. 92

PC-MG

art. 163

PC-RS

art. 23

PC-RS

Lei nº 8.112/90
art. 125

PC-MG/PC-MA

art. 126

PC-MG/PC-GO/PC-MA

art. 144

PC-GO

art. 97

PC-PI

Lei nº 8.666/93
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art. 21 e 23

PC-BA

art. 65

PC-BA

art. 49

PC-BA

art. 73 e 74

PC-BA

art. 48

PC-MA

art.58

PC-RS/PC-SE

art. 25

PC-RS/PC-SP

art. 78

PC-SP

art. 24

PC-SP

art. 17

PC-SP

Decreto nº 4.956/03
art. 12

PC-BA

Lei nº 7.210/84
art. 47 e 48

PC-BA

Lei nº 9.784/99
art. 2º

PC-BA

art. 61

PC-MA

art. 64

PC-MA

art. 9º

PC-PI

art. 18

PC-PI

art. 2º

PC-RS
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Lei Estadual nº 10.460
PC-GO

Lei nº 8.987/95
art. 6º

PC-MA

art. 6º, § 1º

PC-MA

art. 6º

PC-PI

art. 35

PC-SE

Lei nº 10.520/02
art. 4º

PC-MA

art. 12

PC-MA

art. 2-A

PC-MA

art. 5º

PC-MA

art. 4º

PC-PI

Lei nº 11.079/2004
art. 4º

PC-PI

art. 10

PC-SE

art. 8

PC-SP

LC nº 101/2000
PC-RS
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Decreto-Lei nº 200/1967
art. 5º

PC-RS

Lei nº 3.924/1961
art. 13

PC-SE

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

1.1 - LEI Nº 13.303/2016
1.1.1 - art. 3º
Art. 3o Empresa pública é a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com criação
autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital
social é integralmente detido pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante
permaneça em propriedade da União, do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, será admitida, no
capital da empresa pública, a participação de outras
pessoas jurídicas de direito público interno, bem como
de entidades da administração indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

1.2 - JURISPRUDÊNCIA STF
1.2.1 - Súmulas
SÚMULA 18
Pela falta residual, não compreendida na absolvição
pelo juízo criminal, é admissível a punição
administrativa do servidor público.

A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.

SÚMULA 473

1.2.2 - Súmulas Vinculantes
SÚMULA VINCULANTE 5
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A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
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SÚMULA VINCULANTE 14
É direito do defensor, no interesse do representado, ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa.
SÚMULA VINCULANTE 21

É inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
SÚMULA VINCULANTE 43
É inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação
em concurso público destinado ao seu provimento, em
cargo que não integra a carreira na qual anteriormente
investido.

1.2.3 - Recursos Extraordinários
RE 434708 RS
EMENTA: Concurso público: controle jurisdicional
admissível, quando não se cuida de aferir da correção
dos critérios da banca examinadora, na formulação das
questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de
verificar que as questões formuladas não se continham
no programa do certame, dado que o edital - nele
incluído o programa - é a lei do concurso
(RE 434708, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Primeira Turma, julgado em 21/06/2005, DJ 09-09-2005
PP-00046 EMENT VOL-02204-03 PP-00563)
RE 841526
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil
estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco
administrativo, tanto para as condutas estatais
comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a
teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama
nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela
vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever
legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o
resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito
subjetivo do preso que a execução da pena se dê de
forma humanizada, garantindo-se os direitos
fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua
incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da
Constituição Federal). 4. O dever constitucional de
proteção ao detento somente se considera violado
quando possível a atuação estatal no sentido de garantir
os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável
para a configuração da responsabilidade civil objetiva
estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição
Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que
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nos casos em que não é possível ao Estado agir para
evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o
preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de
causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder
Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio
doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto
constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por
várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente
ou morte natural, sendo que nem sempre será possível
ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções
exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta
conjurada nas hipóteses em que o Poder Público
comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do
detento, rompendo o nexo de causalidade da sua
omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral
constitucional que assenta a tese de que: em caso de
inobservância do seu dever específico de proteção
previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição
Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a
comprovação do suicídio do detento, nem outra causa
capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão
com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão
impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso
extraordinário DESPROVIDO.
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-072016 PUBLIC 01-08-2016)
RE 580252
Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade
civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos
fundamentais causadora de danos pessoais a detentos
em estabelecimentos carcerários. Indenização.
Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais,
efetivamente causados por ato de agentes estatais ou
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pela inadequação dos serviços públicos decorre
diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição
normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e
estabelecido o nexo causal com a atuação da
Administração ou de seus agentes, nasce a
responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva
do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável
pela guarda e segurança das pessoas submetidas a
encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É
seu dever mantê-las em condições carcerárias com
mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei,
bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí
decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais
causadora de danos pessoais a detentos em
estabelecimentos carcerários não pode ser
simplesmente relevada ao argumento de que a
indenização não tem alcance para eliminar o grave
problema prisional globalmente considerado, que
depende da definição e da implantação de políticas
públicas específicas, providências de atribuição
legislativa e administrativa, não de provimentos
judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por
justificar a perpetuação da desumana situação que se
constata em presídios como o de que trata a presente
demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal,
física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal
que possui amplo lastro não apenas no ordenamento
nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII;
XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88;
Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como,
também, em fontes normativas internacionais adotadas
pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14;
Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969,
arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a
Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas
Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março
de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o
Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso
das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e
Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação
analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais.
Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A
reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em
redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese:
“Considerando que é dever do Estado, imposto pelo
sistema normativo, manter em seus presídios os
padrões mínimos de humanidade previstos no
ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos
termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de
ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente
causados aos detentos em decorrência da falta ou
insuficiência das condições legais de encarceramento”.

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a
condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais) ao autor, para reparação de danos
extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no
julgamento da apelação.
(RE 580252, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-092017 PUBLIC 11-09-2017)
RE 729744
Repercussão
Geral.
Recurso
extraordinário
representativo da controvérsia. Competência da
Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de
prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de
Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe
exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das
contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4.
Julgamento ficto das contas por decurso de prazo.
Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara
Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do
prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil,
criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário
não provido.
(RE 729744, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-082017 PUBLIC 23-08-2017)
RE 848826
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA
SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA
CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS
CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI
COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO
IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas
do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio
dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio,
cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da
casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de
1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento
de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos
municipais aos vereadores, em respeito à relação de
equilíbrio que deve existir entre os Poderes da
República (“checks and balances”). III - A Constituição
Federal revela que o órgão competente para lavrar a
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decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da
LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara
Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada
pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I,
alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de
1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de
junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito,
tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida
pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais
de Contas competentes, cujo parecer prévio somente
deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos
vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e
provido.
(RE 848826, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187
DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)
RE 658570
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se
confunde com segurança pública. O exercício do
primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades
policiais, a quem a Constituição outorgou, com
exclusividade, no art. 144, apenas as funções de
promoção da segurança pública. 2. A fiscalização do
trânsito, com aplicação das sanções administrativas
legalmente previstas, embora possa se dar
ostensivamente, constitui mero exercício de poder de
polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício
por entidades não policiais. 3. O Código de Trânsito
Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais,
estabeleceu a competência comum dos entes da
federação para o exercício da fiscalização de trânsito. 4.
Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB,
os Municípios podem determinar que o poder de polícia
que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 5.
O art. 144, §8º, da CF, não impede que a guarda
municipal exerça funções adicionais à de proteção dos
bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo
instituições policiais podem cumular funções típicas de
segurança pública com exercício de poder de polícia.
Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC
nº 82/2014. 6. Desprovimento do recurso
extraordinário e fixação, em repercussão geral, da
seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas
municipais do exercício de poder de polícia de trânsito,
inclusive para imposição de sanções administrativas
legalmente previstas.
(RE 658570, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO,
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Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195
DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)
TESE 13
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III,
DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies tributárias,
entre as quais as contribuições de seguridade social,
estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2.
O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras
matrizes de responsabilidade tributária, como a do art.
135, III, bem como diretrizes para que o legislador de
cada ente político estabeleça outras regras específicas
de responsabilidade tributária relativamente aos
tributos da sua competência, conforme seu art. 128. 3.
O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente
designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar
novos casos de responsabilidade tributária sem a
observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do
CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter
geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de
modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos
demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou
contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere
a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125
do CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor
tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas
autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a
regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A
referência ao responsável enquanto terceiro (dritter
Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa
da relação contributiva, mas de uma relação específica
de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado
responsabilizado na hipótese de descumprimento de
deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade
tributária, e desde que tenha contribuído para a
situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art.
135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que
estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos
com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
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ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes
de gestão ou representação da sociedade é que pode
ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se
limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade
constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples
condição de sócio a obrigação de responder
solidariamente pelos débitos da sociedade limitada
perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação
genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de
modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por
violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade
material, porquanto não é dado ao legislador
estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas
física e jurídica, o que, além de impor desconsideração
ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando
os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei
8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das
empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso
extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos
sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por
este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-022011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-0022301 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n.
907, 2011, p. 428-442)
TESE 485
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA
DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS
AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA
PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença
do Supremo Tribunal Federal que afirma a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo gera, no plano do ordenamento
jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de
manter ou excluir a referida norma do sistema de
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direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma
qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizarse, tem como instrumento próprio, embora não único,
o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta
Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da
sentença (e não da vigência da norma examinada), tem
como termo inicial a data da publicação do acórdão do
Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É,
consequentemente, eficácia que atinge atos
administrativos e decisões judiciais supervenientes a
essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados
com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de
repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz
a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento
diferente; para que tal ocorra, será indispensável a
interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura da ação rescisória própria, nos termos do
art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo
decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse
entendimento, quanto à indispensabilidade da ação
rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre
relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais
de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da
sentença
no
caso
concreto
reconhecendo,
incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da
Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo
29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF
que, em controle concentrado, declarou a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível
de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-092015 PUBLIC 09-09-2015)
MI 283
- Mandado de injunção: mora legislativa na edição da lei
necessaria ao gozo do direito a reparação econômica
contra a União, outorgado pelo art. 8., par. 3., ADCT:
deferimento parcial, com estabelecimento de prazo
para a purgação da mora e, caso subsista a lacuna,
facultando o titular do direito obstado a obter, em juízo,
contra a União, sentença liquida de indenização por
perdas e danos. 1. O STF admite - não obstante a
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natureza mandamental do mandado de injunção (MI
107 - QO) - que, no pedido constitutivo ou
condenatório, formulado pelo impetrante, mas, de
atendimento impossivel, se contem o pedido, de
atendimento
possivel,
de
declaração
de
inconstitucionalidade da omissão normativa, com
ciencia ao órgão competente para que a supra (cf.
Mandados de Injunção 168, 107 e 232). 2. A norma
constitucional invocada (ADCT, art. 8., par. 3. - "Aos
cidadaos que foram impedidos de exercer, na vida civil,
atividade profissional especifica, em decorrência das
Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n. S50-GM5, de 19 de junho de 1964, e n. S-285-GM5 será
concedida reparação econômica, na forma que dispuser
lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em
vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação
da Constituição" - vencido o prazo nela previsto,
legitima o beneficiario da reparação mandada conceder
a impetrar mandado de injunção, dada a existência, no
caso, de um direito subjetivo constitucional de exercício
obstado pela omissão legislativa denunciada. 3. Se o
sujeito passivo do direito constitucional obstado e a
entidade estatal a qual igualmente se deva imputar a
mora legislativa que obsta ao seu exercício, e dado ao
Judiciario, ao deferir a injunção, somar, aos seus efeitos
mandamentais tipicos, o provimento necessario a

acautelar o interessado contra a eventualidade de não
se ultimar o processo legislativo, no prazo razoável que
fixar, de modo a facultar-lhe, quanto possivel, a
satisfação provisoria do seu direito. 4. Premissas, de que
resultam, na espécie, o deferimento do mandado de
injunção para: a) declarar em mora o legislador com
relação a ordem de legislar contida no art. 8., par. 3.,
ADCT, comunicando-o ao Congresso Nacional e a
Presidencia da Republica; b) assinar o prazo de 45 dias,
mais 15 dias para a sanção presidencial, a fim de que se
ultime o processo legislativo da lei reclamada; c) se
ultrapassado o prazo acima, sem que esteja promulgada
a lei, reconhecer ao impetrante a faculdade de obter,
contra a União, pela via processual adequada, sentença
liquida de condenação a reparação constitucional
devida, pelas perdas e danos que se arbitrem; d)
declarar que, prolatada a condenação, a superveniencia
de lei não prejudicara a coisa julgada, que, entretanto,
não impedira o impetrante de obter os benefícios da lei
posterior, nos pontos em que lhe for mais favoravel.::
(MI 283, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, julgado em 20/03/1991, DJ 14-11-1991
PP-16355 EMENT VOL-01642-01 PP-00001 RTJ VOL00135-03 PP-00882)

1.3 – CF/88
1.3.1 - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
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e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva;
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;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;
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;

23

379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
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;

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;

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;

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

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
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;
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;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
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;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
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;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano;

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

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;
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;
XXX - é garantido o direito de herança;
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";
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
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;
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;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
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XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei;
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;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático;
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;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e
o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade
física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação;
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;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
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;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em
lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;

c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial;

e) cruéis;
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LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário
infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;

público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo
fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres,
na forma da lei: (Vide Lei nº 7.844, de 1989)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

a) o registro civil de nascimento;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

a) partido político com representação no Congresso
Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que
a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio

1.3.2 - Organização Político-Administrativa do Estado - art. 22
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
II - desapropriação;
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III - requisições civis e militares, em caso de iminente
perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão;
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V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias
dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência
de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e
expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública
dos Territórios, bem como organização administrativa
destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
69, de 2012) (Produção de efeito)
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de
geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da
poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias
rodoviária e ferroviária federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa
marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os
Estados a legislar sobre questões específicas das
matérias relacionadas neste artigo.

1.3.3 - Administração Pública - art. 37
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
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III - o prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;
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VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei específica; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite,
nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e
no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para
fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado
o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts.
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39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais
de
saúde,
com
profissões
regulamentadas; (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 34, de 2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores
fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública,
de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir
as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no
inciso anterior, assim como a participação de qualquer
delas em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão recursos
prioritários para a realização de suas atividades e
atuarão de forma integrada, inclusive com o
compartilhamento de cadastros e de informações
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fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do
usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços
públicos em geral, asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o
disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

e indireta que possibilite o acesso a informações
privilegiadas.
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira
dos órgãos e entidades da administração direta e
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser
firmado entre seus administradores e o poder público,
que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho,
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal."
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, e suas
subsidiárias, que receberem recursos da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em
geral. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)

III - a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 10 É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e
142 com a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.

§ 11 Não serão computadas, para efeito dos limites
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de
2005)

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.

§ 12 Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste
artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal
fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o
subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se
aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos
Deputados
Estaduais
e
Distritais
e
dos
Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
47, de 2005)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao
ocupante de cargo ou emprego da administração direta

1.3.4 - Servidores Públicos - art. 39 e art. 41, § 1º
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores
designados
pelos
respectivos
Poderes.
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
(Vide ADIN nº 2.1354)
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes
do
sistema
remuneratório
observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada
carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão
escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindose a participação nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração
de convênios ou contratos entre os entes
federados. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público
o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza
do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários
Estaduais
e
Municipais
serão
remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, X e XI. (Redação dada pela Emenda

Constitucional nº 19, de 1998) (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior
e a menor remuneração dos servidores públicos,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
publicarão anualmente os valores do subsídio e da
remuneração dos cargos e empregos públicos. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios disciplinará a aplicação de recursos
orçamentários provenientes da economia com despesas
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para
aplicação no desenvolvimento de programas de
qualidade
e
produtividade,
treinamento
e
desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e
racionalização do serviço público, inclusive sob a forma
de adicional ou prêmio de produtividade. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados
em carreira poderá ser fixada nos termos do §
4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Art. 41 São estáveis após três anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 1º O servidor público estável só perderá o
cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
I - em virtude de sentença judicial transitada em
julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
II - mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
III - mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

1.3.5 - Do Poder Judiciário art. 100
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas
Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios
e à conta dos créditos respectivos, proibida a
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designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para
este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de
2009)
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1.3.6 - Do estado de Defesa e do Estado de Sítio - art. 136 e 137
Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
decretar estado de defesa para preservar ou
prontamente restabelecer, em locais restritos e
determinados, a ordem pública ou a paz social
ameaçadas por grave e iminente instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes
proporções na natureza.
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa
determinará o tempo de sua duração, especificará as
áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e
limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre
as seguintes:
I - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços
públicos, na hipótese de calamidade pública,
respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será
superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual período, se persistirem as razões que
justificaram a sua decretação.
§ 3º Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo
executor da medida, será por este comunicada
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se
não for legal, facultado ao preso requerer exame de
corpo de delito à autoridade policial;
II - a comunicação será acompanhada de declaração,
pela autoridade, do estado físico e mental do detido no
momento de sua autuação;
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá
ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo
Poder Judiciário;
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.
§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação,
o Presidente da República, dentro de vinte e quatro
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao
Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
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§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será
convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco
dias.
§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro
de dez dias contados de seu recebimento, devendo
continuar funcionando enquanto vigorar o estado de
defesa.
§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado
de defesa.
Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
solicitar ao Congresso Nacional autorização para
decretar o estado de sítio nos casos de:
I - comoção grave de repercussão nacional ou
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de
medida tomada durante o estado de defesa;
II - declaração de estado de guerra ou resposta a
agressão armada estrangeira.
Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar
autorização para decretar o estado de sítio ou sua
prorrogação, relatará os motivos determinantes do
pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por
maioria absoluta.
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com
fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas
contra as pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação
determinada;

de

permanência

em

localidade

II - detenção em edifício não destinado a acusados ou
condenados por crimes comuns;
III - restrições relativas à inviolabilidade da
correspondência, ao sigilo das comunicações, à
prestação de informações e à liberdade de imprensa,
radiodifusão e televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III
a difusão de pronunciamentos de parlamentares
efetuados em suas Casas Legislativas, desde que
liberada pela respectiva Mesa.
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1.3.7 - Sistema Tributário Nacional - art. 145
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição;

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras
públicas.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de
impostos.

I - impostos;

1.3.8 - Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 173
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação
de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado
e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras
e alienações, observados os princípios da administração
pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de
administração e fiscal, com a participação de acionistas
minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a
responsabilidade dos administradores.(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado.
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública
com o Estado e a sociedade.
§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise
à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual
dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições
compatíveis com sua natureza, nos atos praticados
contra a ordem econômica e financeira e contra a
economia popular.

1.4 – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2013
1.4.1 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido
a ser dispensado às microempresas e empresas de
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pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal
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e dos Municípios, mediante regime único de
arrecadação, inclusive obrigações acessórias;
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto
à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos
Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às
regras de inclusão.
IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se
refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine,
da Constituição Federal.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) apreciar a necessidade de revisão, a partir de
1º de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda
nesta Lei Complementar.
§ 2º (VETADO).
§ 3º Ressalvado o disposto no Capítulo IV, toda nova
obrigação que atinja as microempresas e empresas de
pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que
a instituiu, especificação do tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido para cumprimento. (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º Na especificação do tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido de que trata o § 3º, deverá
constar prazo máximo, quando forem necessários
procedimentos adicionais, para que os órgãos
fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à
emissão de documentos, realização de vistorias e
atendimento das demandas realizadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte com o
objetivo de cumprir a nova obrigação. (Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 5º Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos
estabelecidos na especificação do tratamento
diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 4º,
a nova obrigação será inexigível até que seja realizada
visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o
prazo para regularização.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 6º A ausência de especificação do tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido ou da
determinação de prazos máximos, de acordo com os §§
3º e 4º, tornará a nova obrigação inexigível para as
microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 7º A inobservância do disposto nos §§ 3º a
6º resultará em atentado aos direitos e garantias legais
assegurados ao exercício profissional da atividade
empresarial. (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)
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Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte de que trata
o art.
1º desta
Lei
Complementar será gerido pelas instâncias a seguir
especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao
Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro)
representantes da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos
Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios,
para tratar dos aspectos tributários; e
II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, com a participação dos órgãos
federais competentes e das entidades vinculadas ao
setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o
disposto no inciso III do caput deste artigo;
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas
e Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e
Pequena Empresa da Presidência da República,
composto por representantes da União, dos Estados e
do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de
apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo
Poder Executivo, para tratar do processo de registro e
de legalização de empresários e de pessoas jurídicas.
(Redação pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III
do caput deste artigo serão presididos e coordenados
por representantes da União.
§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito
Federal nos Comitês referidos nos incisos I e III
do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e os dos
Municípios serão indicados, um pela entidade
representativa das Secretarias de Finanças das Capitais
e outro pelas entidades de representação nacional dos
Municípios brasileiros.
§ 3º As entidades de representação referidas no inciso
III do caput e no § 2º deste artigo serão aquelas
regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano
antes da publicação desta Lei Complementar.
§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III
do caput deste artigo elaborarão seus regimentos
internos mediante resolução.
§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo
tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e
coordenação da política nacional de desenvolvimento
das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como acompanhar e avaliar a sua implantação, sendo
presidido e coordenado pela Secretaria da Micro e
Pequena
Empresa
da
Presidência
da
República. (Redação dada pela Lei nº 12.792, de 2013)

33

379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste
artigo compete regulamentar a opção, exclusão,
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida
ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime
de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
observadas as demais disposições desta Lei
Complementar.
§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste
artigo compete, na forma da lei, regulamentar a
inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento,
licenças, permissão, autorização, registros e demais
itens relativos à abertura, legalização e funcionamento
de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer
porte, atividade econômica ou composição societária.
§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos
I e III do caput deste artigo serão designados,
respectivamente, pelos Ministros de Estado da Fazenda
e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República, mediante indicação dos
órgãos e entidades vinculados. (Redação pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 9º O CGSN poderá determinar, com relação à
microempresa e à empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o
prazo: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)
I - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB de uma única declaração com dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores da
contribuição para a Seguridade Social devida sobre a
remuneração do trabalho, inclusive a descontada dos
trabalhadores a serviço da empresa, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e outras
informações de interesse do Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE, do Instituto Nacional do Seguro Social INSS e do Conselho Curador do FGTS, observado o
disposto no § 7º deste artigo; e (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
II - do recolhimento das contribuições descritas no
inciso I e do FGTS. (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014)
§ 10. O recolhimento de que trata o inciso II do §
9º deste artigo poderá se dar de forma unificada
relativamente aos tributos apurados na forma do
Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014)
§ 11. A entrega da declaração de que trata o inciso I do
§ 9º substituirá, na forma regulamentada pelo CGSN, a
obrigatoriedade de entrega de todas as informações,
formulários e declarações a que estão sujeitas as demais
empresas
ou
equiparados
que
contratam
trabalhadores, inclusive relativamente ao recolhimento
do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais e ao

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

Cadastro
Geral
de
Empregados
e
Desempregados.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
§ 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do
inciso II do § 9º deste artigo, deve-se assegurar a
transferência dos recursos e dos elementos
identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo
para crédito na conta vinculada do trabalhador.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 13. O documento de que trata o inciso I do § 9º tem
caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos tributos, contribuições e
dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos
resultantes das informações nele prestadas. (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Capítulo II
Da Definição de Microempresa e de Empresa de
Pequeno Porte
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar,
consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade
simples, a empresa individual de responsabilidade
limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada anocalendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em c
ada ano-calendário,
receita
bruta
superior a
R$ 360.000,00(trezentos e
sessenta mil
reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais).
(Redação
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção
de efeito
§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto
no caput deste artigo, o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
§ 2º No caso de início de atividade no próprio anocalendário, o limite a que se refere o caput deste artigo
será proporcional ao número de meses em que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver
exercido atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade
simples ou empresária como microempresa ou empresa
de pequeno porte bem como o seu desenquadramento
não implicarão alteração, denúncia ou qualquer
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restrição em relação a contratos por elas anteriormente
firmados.
§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído
o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no
País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja
inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez
por cento) do capital de outra empresa não beneficiada
por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de
consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de
investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou
de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência
complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos
titulares
ou
sócios
guardem,
cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação
de
pessoalidade,
subordinação
e
habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)
§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo
não se aplica à participação no capital de cooperativas
de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas
de subcontratação, no consórcio referido no art. 50
desta Lei Complementar e na sociedade de propósito
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específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e
em associações assemelhadas, sociedades de interesse
econômico, sociedades de garantia solidária e outros
tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a
defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de
pequeno porte incorrer em alguma das situações
previstas nos incisos do § 4º, será excluída do
tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que
incorrida a situação impeditiva.
§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso
de início de atividades, a microempresa que, no anocalendário, exceder o limite de receita bruta anual
previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no anocalendário seguinte, à condição de empresa de pequeno
porte.
§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso
de início de atividades, a empresa de pequeno porte
que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de
receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste
artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de
microempresa.
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no anocalendário, exceder o limite de receita bruta anual
previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída,
no mês subsequente à ocorrência do excesso, do
tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12,
para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos
§§ 9º-A, 10 e 12.
§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-seão no ano-calendário subsequente se o excesso
verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II
do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do
ano-calendário de início de atividade ultrapassar o
limite proporcional de receita bruta de que trata o §
2º estará excluída do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime
de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com
efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os
respectivos Municípios adotarem um dos limites
previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art.
20, caso a receita bruta auferida pela empresa durante
o ano-calendário de início de atividade ultrapasse 1/12
(um doze avos) do limite estabelecido multiplicado pelo
número de meses de funcionamento nesse período, a
empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma
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do Simples Nacional, relativos ao estabelecimento
localizado na unidade da federação que os houver
adotado, com efeitos retroativos ao início de suas
atividades.

Parágrafo único. A equiparação de que trata
o caput não se aplica às disposições do Capítulo IV desta
Lei Complementar.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)

§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao
início das atividades se o excesso verificado em relação
à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento)
do respectivo limite referido naquele parágrafo,
hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no
ano-calendário subsequente.

Art. 3º-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com
exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a
todas as microempresas e empresas de pequeno porte,
assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4º do art.
3º, ainda que não enquadradas no regime tributário do
Simples Nacional, por vedação ou por opção. (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá
ao início das atividades se o excesso verificado em
relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por
cento) dos respectivos limites referidos naquele
parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento
ocorrerão no ano-calendário subsequente.
§ 14. Para fins de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas
receitas no mercado interno até o limite previsto no
inciso II do caput ou no § 2º, conforme o caso, e,
adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de
mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por
meio de comercial exportadora ou da sociedade de
propósito específico prevista no art. 56 desta Lei
Complementar, desde que as receitas de exportação
também não excedam os referidos limites de receita
bruta anual. (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014) (Produção de efeito)
§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da
alíquota de que trata o § 1º do art. 18, da base de
cálculo prevista em seu § 3º e das majorações de
alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão
consideradas separadamente as receitas brutas
auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes da
exportação. (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014) (Produção de efeito)
§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por
resolução do CGSN. (Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
§ 17. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº
155, de 2016) Produção de efeito
§ 18. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº
155, de 2016) Produção de efeito
Art. 3º-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao
agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006, com situação regular na Previdência
Social e no Município que tenham auferido receita bruta
anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art.
3º o disposto nos arts. 6º e 7º, nos Capítulos V a X, na
Seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII desta Lei
Complementar, ressalvadas as disposições da Lei nº
11.718, de 20 de junho de 2008.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
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Capítulo III
Da Inscrição e da Baixa
Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência,
os órgãos e entidades envolvidos na abertura e
fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de
governo, deverão considerar a unicidade do processo de
registro e de legalização de empresários e de pessoas
jurídicas, para tanto devendo articular as competências
próprias com aquelas dos demais membros, e buscar,
em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos,
de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir
a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.
§ 1º O processo de abertura, registro, alteração e baixa
da microempresa e empresa de pequeno porte, bem
como qualquer exigência para o início de seu
funcionamento, deverão ter trâmite especial e
simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional
para
o
empreendedor,
observado
o
seguinte: (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)
I - poderão ser dispensados o uso da firma, com a
respectiva
assinatura
autógrafa,
o
capital,
requerimentos, demais assinaturas, informações
relativas ao estado civil e regime de bens, bem como
remessa de documentos, na forma estabelecida pelo
CGSIM; e
II - (Revogado.
§ 2º (Revogado).
§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar,
ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive
prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao
funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às
alterações e procedimentos de baixa e encerramento e
aos demais itens relativos ao Microempreendedor
Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a
emolumentos e a demais contribuições relativas aos
órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de
regulamentação, de anotação de responsabilidade
técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de
profissões regulamentadas.
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
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§ 3º-A. O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006, e identificado pela
Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica,
bem como o MEI e o empreendedor de economia
solidária ficam isentos de taxas e outros valores
relativos à fiscalização da vigilância sanitária. (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º No caso do MEI, de que trata o art. 18-A desta Lei
Complementar, a cobrança associativa ou oferta de
serviços privados relativos aos atos de que trata o §
3º deste artigo somente poderá ser efetuada a partir de
demanda prévia do próprio MEI, firmado por meio de
contrato com assinatura autógrafa, observando-se
que: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
I - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos
públicos e privados deverão exigir das instituições
sindicais e associativas autorização prévia específica a
ser emitida pelo CGSIM
II - o desrespeito ao disposto neste parágrafo
configurará vantagem ilícita pelo induzimento ao erro
em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previstas
em lei. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)
§ 5º (VETADO
§ 6º Na ocorrência de fraude no registro do
Microempreendedor Individual - MEI feito por terceiros,
o pedido de baixadeve ser feito por meio
exclusivamente eletrônico, com efeitos retroativos à
data de registro, na forma a ser regulamentada pelo
CGSIM, não sendo aplicáveis os efeitos do § 1º do art.
29 desta Lei Complementar
Art. 5º Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e
fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de
governo, no âmbito de suas atribuições, deverão
manter à disposição dos usuários, de forma presencial e
pela rede mundial de computadores, informações,
orientações e instrumentos, de forma integrada e
consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas
de registro ou inscrição, alteração e baixa de
empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao
usuário certeza quanto à documentação exigível e
quanto à viabilidade do registro ou inscrição.
Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de
ato constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a
que o usuário seja informado pelos órgãos e entidades
competentes:
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da
possibilidade de exercício da atividade desejada no local
escolhido;
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para
obtenção de licenças de autorização de funcionamento,
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segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco
e a localização; e
III - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu
interesse.
Art. 6º Os requisitos de segurança sanitária, metrologia,
controle ambiental e prevenção contra incêndios, para
os fins de registro e legalização de empresários e
pessoas jurídicas, deverão ser simplificados,
racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos
na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de
suas competências.
§ 1º Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e
fechamento de empresas que sejam responsáveis pela
emissão
de
licenças
e
autorizações
de
funcionamento somente realizarão vistorias após o
início de operação do estabelecimento, quando a
atividade, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento.
§ 2º Os órgãos e entidades competentes definirão, em
6 (seis) meses, contados da publicação desta Lei
Complementar, as atividades cujo grau de risco seja
considerado alto e que exigirão vistoria prévia.
§ 3º Na falta de legislação estadual, distrital ou
municipal específica relativa à definição do grau de risco
da atividade aplicar-se-á resolução do CGSIM. (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º A classificação de baixo grau de risco permite ao
empresário ou à pessoa jurídica a obtenção do
licenciamento de atividade mediante o simples
fornecimento de dados e a substituição da
comprovação prévia do cumprimento de exigências e
restrições por declarações do titular ou responsável.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 5º O disposto neste artigo não é impeditivo da
inscrição fiscal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)
Art. 7º Exceto nos casos em que o grau de risco da
atividade seja considerado alto, os Municípios emitirão
Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o
início de operação do estabelecimento imediatamente
após o ato de registro.
Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste
artigo, poderá o Município conceder Alvará de
Funcionamento Provisório para o microempreendedor
individual, para microempresas e para empresas de
pequeno porte:
I - instaladas em área ou edificação desprovidas de
regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se;
ou (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
II - em residência do microempreendedor individual ou
do titular ou sócio da microempresa ou empresa de
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pequeno porte, na hipótese em que a atividade não
gere grande circulação de pessoas.
Art. 8º Será assegurado aos empresários e pessoas
jurídicas: (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)
I - entrada única de dados e documentos; (Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
II - processo de registro e legalização integrado entre os
órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema
informatizado que garanta: (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
a) sequenciamento das seguintes etapas: consulta
prévia de nome empresarial e de viabilidade de
localização, registro empresarial, inscrições fiscais e
licenciamento de atividade; (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
b) criação da base nacional cadastral única de
empresas; (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)
III - identificação nacional cadastral única que
corresponderá ao número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 1º O sistema de que trata o inciso II do caput deve
garantir aos órgãos e entidades integrados: (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
I - compartilhamento irrestrito dos dados da base
nacional única de empresas;
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
II - autonomia na definição das regras para
comprovação do cumprimento de exigências nas
respectivas etapas do processo. (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 2º A identificação nacional cadastral única substituirá
para todos os efeitos as demais inscrições, sejam elas
federais, estaduais ou municipais, após a implantação
do sistema a que se refere o inciso II do caput, no prazo
e na forma estabelecidos pelo CGSIM. (Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 3º É vedado aos órgãos e entidades integrados ao
sistema informatizado de que trata o inciso II do caput o
estabelecimento de exigências não previstas em
lei. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º A coordenação do desenvolvimento e da
implantação do sistema de que trata o inciso II
do caput ficará a cargo do CGSIM. (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas
alterações e extinções (baixas), referentes a
empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos
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3
(três)
âmbitos
de
governo
ocorrerá
independentemente da regularidade de obrigações
tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos
titulares, dos sócios ou dos administradores por tais
obrigações, apuradas antes ou após o ato de
extinção. (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)
§ 1º O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos
constitutivos de empresários, de sociedades
empresárias e de demais equiparados que se
enquadrarem como microempresa ou empresa de
pequeno porte bem como o arquivamento de suas
alterações são dispensados das seguintes exigências:
I - certidão de inexistência de condenação criminal, que
será substituída por declaração do titular ou
administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar
impedido de exercer atividade mercantil ou a
administração de sociedade, em virtude de condenação
criminal;
II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de
débito referente a tributo ou contribuição de qualquer
natureza.
§ 2º Não se aplica às microempresas e às empresas de
pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº
8.906, de 4 de julho de 1994.
§ 3º (Revogado).
§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não
impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados tributos, contribuições e respectivas
penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de
obrigações ou da prática comprovada e apurada em
processo administrativo ou judicial de outras
irregularidades praticadas pelos empresários, pelas
pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou
administradores.
§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa
jurídica importa responsabilidade solidária dos
empresários, dos titulares, dos sócios e dos
administradores no período da ocorrência dos
respectivos fatos geradores. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o
prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos
respectivos cadastros.
§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo
sem manifestação do órgão competente, presumir-se-á
a baixa dos registros das microempresas e a das
empresas de pequeno porte.
§ 8º (Revogado).
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§ 9º (Revogado).

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do §
1º deste artigo;

§ 10. (Revogado).
§ 11. (Revogado).

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto
no inciso XII do § 1º deste artigo;

§ 12. (Revogado).
Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e
entidades envolvidos na abertura e fechamento de
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:
I - excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer
documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos
executores do Registro Público de Empresas Mercantis
e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas;
II - documento de propriedade ou contrato de locação
do imóvel onde será instalada a sede, filial ou outro
estabelecimento, salvo para comprovação do endereço
indicado;
III - comprovação de regularidade de prepostos dos
empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos de
classe, sob qualquer forma, como requisito para
deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de
empresa, bem como para autenticação de instrumento
de escrituração.
Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de
exigência de natureza documental ou formal, restritiva
ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na abertura
e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de
governo, que exceda o estrito limite dos requisitos
pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou
baixa da empresa.

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a
Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de
pequeno porte que se dedique às atividades de
prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18
desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a
incidência dos seguintes impostos ou contribuições,
devidos na qualidade de contribuinte ou responsável,
em relação aos quais será observada a legislação
aplicável às demais pessoas jurídicas:
I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários IOF;
II - Imposto sobre a Importação de Produtos
Estrangeiros - II;
III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de
Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE;

Capítulo IV

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;

Dos Tributos e Contribuições

V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou
ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa
ou variável;

Seção I
Da Instituição e Abrangência
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento
mensal, mediante documento único de arrecadação,
dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
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VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital
auferidos na alienação de bens do ativo permanente;
VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira - CPMF;
VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS;
IX - Contribuição para manutenção da Seguridade
Social, relativa ao trabalhador;
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à
pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte
individual;
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou
créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas;
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XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI
incidentes na importação de bens e serviços;
XIII - ICMS devido:
a) nas operações sujeitas ao regime de substituição
tributária, tributação concentrada em uma única etapa
(monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do
recolhimento do imposto com encerramento de
tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes;
energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados
do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis;
farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas
alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas
preparações; preparações à base de cereais; chocolates;
produtos de padaria e da indústria de bolachas e
biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de
sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos,
essências e concentrados; preparações para molhos e
molhos preparados; preparações de produtos vegetais;
rações para animais domésticos; veículos automotivos e
automotores, suas peças, componentes e acessórios;
pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha;
medicamentos e outros produtos farmacêuticos para
uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de
perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos;
canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos
cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para
construção; telhas e caixas d’água; tintas e vernizes;
produtos
eletrônicos,
eletroeletrônicos
e
eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores;
transformadores elétricos e reatores; disjuntores;
interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e
lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado;
centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e
instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores;
aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar
o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de depilar, com
motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de
água para uso doméstico e termômetros; ferramentas;
álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas;
detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e
amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo
sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime
de substituição tributária pelas operações anteriores; e
nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de
substituição tributária e de antecipação de
recolhimento do imposto com encerramento de
tributação; (Redação dada pele Lei Complementar nº
147, de 2014) (Produção de efeito)
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado,
por força da legislação estadual ou distrital vigente;
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito
Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem
como energia elétrica, quando não destinados à
comercialização ou industrialização;
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d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;
e) na aquisição ou manutenção em estoque de
mercadoria desacobertada de documento fiscal;
f) na operação ou prestação desacobertada de
documento fiscal;
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao
regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas
aquisições em outros Estados e Distrito Federal:
1. com encerramento da tributação, observado o
disposto no inciso IV do § 4º do art. 18 desta Lei
Complementar;
2. sem encerramento da tributação, hipótese em que
será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a
interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer
valor;
h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito
Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime
de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
XIV - ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição
tributária ou retenção na fonte;
b) na importação de serviços;
XV - demais tributos de competência da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não
relacionados nos incisos anteriores.
§ 1º-A. Os valores repassados aos profissionais de que
trata a Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012,
contratados por meio de parceria, nos termos da
legislação civil, não integrarão a receita bruta da
empresa contratante para fins de tributação, cabendo
ao contratante a retenção e o recolhimento dos tributos
devidos pelo contratado.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 2º Observada a legislação aplicável, a incidência do
imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V do §
1º deste artigo, será definitiva.
§ 3º As microempresas e empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do
pagamento das demais contribuições instituídas pela
União, inclusive as contribuições para as entidades
privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da
Constituição Federal, e demais entidades de serviço
social autônomo.
§ 4º (VETADO).
§ 5º A diferença entre a alíquota interna e a
interestadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII
do § 1º deste artigo será calculada tomando-se por base
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as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes
pelo Simples Nacional.
§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional:
I - disciplinará a forma e as condições em que será
atribuída à microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Simples Nacional a qualidade de
substituta tributária; e
II - poderá disciplinar a forma e as condições em que
será estabelecido o regime de antecipação do ICMS
previsto na alínea g do inciso XIII do § 1º deste artigo.
§ 7º O disposto na alínea a do inciso XIII do § 1º será
disciplinado por convênio celebrado pelos Estados e
pelo Distrito Federal, ouvidos o CGSN e os
representantes
dos
segmentos
econômicos
envolvidos. (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014) (Produção de efeito)
§ 8º Em relação às bebidas não alcóolicas, massas
alimentícias, produtos lácteos, carnes e suas
preparações, preparações à base de cereais, chocolates,
produtos de padaria e da indústria de bolachas e
biscoitos, preparações para molhos e molhos
preparados, preparações de produtos vegetais, telhas e
outros produtos cerâmicos para construção e
detergentes, aplica-se o disposto na alínea a do inciso
XIII do § 1º aos fabricados em escala industrial relevante
em cada segmento, observado o disposto no §
7º. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de efeito)
Art. 13-A. Para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS
no Simples Nacional, o limite máximo de que trata o
inciso II do caput do art. 3º será de R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais), observado o
disposto nos §§ 11, 13, 14 e 15 do mesmo artigo, nos §§
17 e 17-A do art. 18 e no § 4º do art. 19. (Incluído pela
Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na
fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os
valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou
sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional, salvo os que
corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços
prestados.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo fica
limitada ao valor resultante da aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26
de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no
caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total
anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do
valor devido na forma do Simples Nacional no período.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na
hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração
contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.

Estratégia Carreira Jurídica
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Art. 15. (VETADO).
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa
jurídica enquadrada na condição de microempresa e
empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1º Para efeito de enquadramento no Simples
Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de
pequeno porte aquela cuja receita bruta no anocalendário anterior ao da opção esteja compreendida
dentro dos limites previstos no art. 3ºdesta Lei
Complementar.
§ 1º-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação
de sistema de comunicação eletrônica, destinado,
dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos
administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento
de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1º-B. O sistema de comunicação eletrônica de que
trata o § 1º-A será regulamentado pelo CGSN,
observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico,
em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no
Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será
considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1º-A
com utilização de certificação digital ou de código de
acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em
que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao
teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta
se dê em dia não útil, a comunicação será considerada
como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 1º-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1º-B
deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias
contados da data da disponibilização da comunicação
no portal a que se refere o inciso I do § 1º-B, ou em
prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser
considerada automaticamente realizada na data do
término desse prazo.
§ 1º-D. Enquanto não editada a regulamentação de que
trata o § 1º-B, os entes federativos poderão utilizar
sistemas de comunicação eletrônica, com regras
próprias, para as finalidades previstas no § 1º-A,
podendo a referida regulamentação prever a adoção
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desses sistemas como meios complementares de
comunicação.

dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de efeito)

§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo deverá
ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do anocalendário da opção, ressalvado o disposto no §
3º deste artigo.

VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou
comercializadora de energia elétrica;

§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da data do início
de atividade, desde que exercida nos termos, prazo e
condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo.
§ 4º Serão consideradas inscritas no Simples Nacional,
em 1º de julho de 2007, as microempresas e empresas
de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por
alguma vedação imposta por esta Lei Complementar.

VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação
de automóveis e motocicletas;
IX - que exerça atividade de importação de
combustíveis;
X - que exerça atividade de produção ou venda no
atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros,
armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e
detonantes;
b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas:
o dada pela Lei Complementar nº
2016) Produção de efeito

§ 5º O Comitê Gestor regulamentará a opção
automática prevista no § 4º deste artigo.

1 - (Revogado).

§ 6º O indeferimento da opção pelo Simples Nacional
será formalizado mediante ato da Administração
Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.

3 - (Revogado).

Seção II
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(Redaçã
155, de

2 - (Revogado)
- cervejas sem álcool;
c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou ven
didas no atacado por: (Incluído pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
1. micro e pequenas cervejarias;
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

I - que explore atividade de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset
management), compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços (factoring);

2. micro e pequenas vinícolas;
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

II - que tenha sócio domiciliado no exterior;

XI - (Revogado);

III - de cujo capital participe entidade da administração
pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal;

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

3. produtores de licores;
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
4. micro e pequenas destilarias;
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

XIII - (Revogado);

IV - (Revogado).

XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de
imóveis.

V - que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

XV - que realize atividade de locação de imóveis
próprios, exceto quando se referir a prestação de
serviços tributados pelo ISS.

VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros, exceto quando na
modalidade fluvial ou quando possuir características de
transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob
fretamento contínuo em área metropolitana para o
transporte de estudantes ou trabalhadores; (Redação

Estratégia Carreira Jurídica
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XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade
em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual,
quando exigível.
§ 1º As vedações relativas a exercício de atividades
previstas no caput deste artigo não se aplicam às
pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta
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Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com
outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação no caput deste artigo.
I - (Revogado).
II - (Revogado).
III - (Revogado).
IV - (Revogado).
V - (Revogado).

§ 5º As empresas que exerçam as atividades previstas
nos itens da alínea c do inciso X do caput deste
artigodeverão obrigatoriamente ser registradas no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
obedecerão também àregulamentação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e da Secretaria da
Receita Federal do Brasil quanto à produção eà
comercialização
de
bebidas
alcoólicas.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Seção III

VI - (Revogado).

Das Alíquotas e Base de Cálculo

VII - (Revogado).

Art. 18.
O valor devido mensalmente pela
microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacionalserá determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das
alíquotas nominais constantes das tabelasdos Anexos I
a V desta Lei Complementar,sobre a base de cálculo de
que trata o § 3º deste artigo, observado o disposto no
§15 doart. 3º

VIII - (Revogado).
IX - (Revogado).
X - (Revogado).
XI - (Revogado).
XII - (Revogado).
XIII - (Revogado).

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota nominal,
o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos
dozemeses anteriores ao do período de apuração

XIV - (Revogado).
XV - (Revogado).

§ 1º A. A alíquota efetiva é o resultado de:
(RBT12xAliq-PD)/RBT12, em que: RBT12

XVI - (Revogado).
XVII - (Revogado).

I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses
anteriores ao período de apuração

XVIII - (Revogado).
XIX - (Revogado).

II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V
desta Lei Complementar

XX - (Revogado).

III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V
desta Lei Complementar

XXI - (Revogado).
XXII - (VETADO);

§ 1º-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão
calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo
percentual de repartição constante dos Anexos I a V
desta Lei Complementar, observando-se que

XXIII - (Revogado).
XXIV - (Revogado).
XXV - (Revogado).

I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de
5% (cinco por cento), transferindo-se eventual
diferença, de forma proporcional, aos tributos federais
da mesma faixa de receita bruta anual

XXVI - (Revogado).
XXVII - (Revogado).
XXVIII - (VETADO).
§ 2º Também poderá optar pelo Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que se
dedique à prestação de outros serviços que não tenham
sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que
não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação
previstas nesta Lei Complementar.
§ 3º (VETADO).
§ 4º Na hipótese do inciso XVI do caput, deverá ser
observado, para o MEI, o disposto no art. 4º desta Lei
Complementar.

Estratégia Carreira Jurídica
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II - eventual diferença centesimal entre o total dos
percentuais e a alíquota efetiva será transferida para o
tributo com maior percentual de repartição na
respectiva faixa de receita bruta
§ 1º-C. Na hipótese de transformação, extinção, fusão
ou sucessão dos tributos referidos nos incisos IV e V do
art. 13,serão mantidas as alíquotas nominais e efetivas
previstas neste artigo e nos Anexos I a V desta Lei
Complementar, e lei ordinária disporá sobre a
repartição dos valores arrecadados para os tributos
federais, sem alteração no total dos percentuais de
repartição a eles devidos, e mantidos os percentuais de
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repartição destinados ao ICMS e ao ISS.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 2º Em caso de início de atividade, os valores de receita
bruta acumulada constantes dos Anexos I a V desta Lei
Complementar devem ser proporcionalizados ao
número de meses de atividade no período.
§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a
alíquota efetiva determinada na forma do caput e dos
§§ 1º, 1º-A e 2º deste artigo, podendo tal incidência se
dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada
pelo Comitê Gestor sobre a receita recebida no mês,
sendo essa opção irretratável para todo o anocalendário.
§ 4º
O contribuinte deverá considerar,
destacadamente, para fim de pagamento, as receitas
decorrentes da:
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
I - revenda de mercadorias, que serão tributadas na
forma do Anexo I desta Lei Complementar;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
II - venda de mercadorias industrializadas pelo
contribuinte, que serão tributadas na forma do Anexo II
desta Lei Complementar;
(Redação dada
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
III - prestação de serviços de que trata o § 5º-B deste
artigo e dos serviços vinculados à locação de bens
imóveis e corretagem de imóveis desde que observado
o disposto no inciso XV do art. 17, que serão tributados
na forma do Anexo III desta Lei Complementar;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento
após o atendimento inicial, que serão tributadas na
forma do Anexo III desta Lei Complementar;
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
b) nos demais casos, quando serão tributadas na forma
do
Anexo
I
desta
Lei
Complementar.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º-A. O contribuinte deverá segregar, também, as
receitas:
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
I - decorrentes de operações ou prestações sujeitas à
tributação concentrada em uma única etapa
(monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o
imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário
ou por antecipação tributária com encerramento de
tributação;
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
II - sobre as quais houve retenção de ISS na forma do §
6º deste artigo e § 4º do art. 21 desta Lei Complementar,
ou, na hipótese do § 22-A deste artigo, seja devido em
valor fixo ao respectivo município;
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
III - sujeitas à tributação em valor fixo ou que tenham
sido objeto de isenção ou redução de ISS ou de ICMS na
forma
prevista
nesta
Lei
Complementar;
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
IV - decorrentes da exportação para o exterior, inclusive
as vendas realizadas por meio de comercial exportadora
ou da sociedade de propósito específico prevista no art.
56 desta Lei Complementar;
(Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV - prestação de serviços de que tratam os §§ 5º-C a 5ºF e 5º-I deste artigo, que serão tributadas na forma
prevista naqueles parágrafos;
(Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

V - sobre as quais o ISS seja devido a Município diverso
do estabelecimento prestador, quando será recolhido
no Simples Nacional.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

V - locação de bens móveis, que serão tributadas na
forma do Anexo III desta Lei Complementar, deduzida a
parcela correspondente ao ISS;
(Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5º As atividades industriais serão tributadas na forma
do Anexo II desta Lei Complementar..

VI - atividade com incidência simultânea de IPI e de ISS,
que serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei
Complementar, deduzida a parcela correspondente ao
ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS
prevista no Anexo III desta Lei Complementar;
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
VII - comercialização de medicamentos e produtos
magistrais produzidos por manipulação de fórmulas:
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
a) sob encomenda para entrega posterior ao
adquirente, em caráter pessoal, mediante prescrições
de profissionais habilitados ou indicação pelo
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I - (Revogado).
II - (Revogado).
III - (Revogado).
IV - (Revogado).
V - (Revogado).
VI - (Revogado).
VII - (Revogado).
§ 5º-A. (Revogado).
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito)
§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta
Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo
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III desta Lei Complementar as seguintes atividades de
prestação de serviços:
I - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino
fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino
médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos
de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais
e escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do
§ 5º-D deste artigo;
II - agência terceirizada de correios;
III - agência de viagem e turismo;
IV - centro de formação de condutores de veículos
automotores de transporte terrestre de passageiros e
de carga;

§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta
Lei Complementar, as atividades de prestação de
serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista
no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a
legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em
geral, inclusive sob a forma de subempreitada,
execução de projetos e serviços de paisagismo, bem
como decoração de interiores;
II - (Revogado).

V - agência lotérica;

III - (Revogado).

VI - (Revogado).

IV - (Revogado).

VII - (Revogado).

V - (Revogado).

VIII - (Revogado).

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção
em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e
revestimento em metais;

VII - serviços advocatícios.
Complementar nº 147, de 2014)

X - (Revogado).
XI - (Revogado).
XII - (Revogado).
XIII - transporte municipal de passageiros;
XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o
disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo.
XV - produções cinematográficas, audiovisuais,
artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação,
inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas,
artes visuais, cinematográficas e audiovisuais.
XVI - fisioterapia;
147, de 2014)

(Incluído pela Lei Complementar nº

XVII - corretagem de seguros.
Complementar nº 147, de 2014)

(Incluído pela Lei

XVIII - arquitetura e urbanismo;
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
XIX - medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem;
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
XX - odontologia e prótese dentária; (Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
XXI - psicologia, psicanálise, terapia ocupacional,
acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de
nutrição e devacinação e bancos de leite. (Incluído pela
Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
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(Incluído pela Lei

§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto
no § 1º do art. 17 desta Lei
Complementar,
as seguintes atividades de prestação deserviços serão
tributadas na forma do Anexo III desta Lei
Complementar: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
I - administração e locação de imóveis de
terceiros; (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014) (Produção de efeito)
II - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes
marciais;
III - academias de atividades físicas, desportivas, de
natação e escolas de esportes;
IV - elaboração de programas de computadores,
inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em
estabelecimento do optante;
V - licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação;
VI - planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados
em estabelecimento do optante;
VII - (Revogado).
VIII - (Revogado).
IX - empresas montadoras de estandes para feiras;
X - (Revogado).
XI - (Revogado).
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XII - laboratórios de análises clínicas ou de patologia
clínica;
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por
imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como
ressonância magnética;
XIV - serviços de prótese em geral.
§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17
desta Lei Complementar, as atividades de prestação de
serviços de comunicação e de transportes interestadual
e intermunicipal de cargas, e de transportes autorizados
no inciso VI do caput do art. 17, inclusive na modalidade
fluvial, serão tributadas na forma do Anexo III, deduzida
a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela
correspondente ao ICMS prevista no Anexo
I.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
2014)
§ 5º-F. As atividades de prestação de serviços referidas
no § 2º do art. 17 desta Lei Complementar serão
tributadasna forma do Anexo III desta Lei
Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades,
houver previsão expressa detributação na forma dos
Anexos IV ou V desta Lei Complementar.
§ 5º-G. (Revogado).
§ 5º-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do
art. 17 desta Lei Complementar não se aplica às
atividades referidas no § 5º-C deste artigo.
§ 5º-I. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta
Lei Complementar, as seguintes atividades de prestação
de serviços serão tributadas na forma do Anexo V desta
Lei Complementar:
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
I - (Revogado).

IX - auditoria, economia, consultoria, gestão,
organização, controle e administração;
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção
de efeito)
X - jornalismo e publicidade;
Complementar nº 147, de 2014)

(Incluído pela Lei
(Produção de efeito)

XI - agenciamento, exceto de mão de obra;
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
de efeito)

(Incluído
(Produção

XII - outras atividades do setor de serviços que tenham
por finalidade a prestação de serviços decorrentes do
exercício de atividade intelectual, de natureza técnica,
científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua
profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas
à tributação na forma dos Anexos III ou IV desta Lei
Complementar.
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 5º-J. As atividades de prestação de serviços a que se
refere o § 5º-I serão tributadas na forma do Anexo III
desta LeiComplementar caso a razão entre a folha de
salários e a receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou
superior a 28% (vintee oito por cento).
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 5º-K. Para o cálculo da razão a que se referem
os §§ 5º-J e 5º-M,
serão considerados, respectivamente,
osmontantes pagos e auferidos
nos doze meses anteriores ao período de apuração par
a fins de
enquadramento no regimetributário do Simples Nacion
al. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 5º-L. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº
155, de 2016) Produção de efeito

II - medicina veterinária;
III - (Revogado).
IV - (Revogado).
V - serviços de comissaria, de despachantes, de
tradução e de interpretação;
VI - engenharia, medição, cartografia, topografia,
geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e
tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
VII - representação comercial e demais atividades de
intermediação de negócios e serviços de terceiros;
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de efeito)
VIII - perícia, leilão e avaliação;
Complementar nº 147, de 2014)

(Incluído pela Lei
(Produção de efeito)
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§ 5º-M. Quando a relação entre a folha de salários e a
receita bruta da microempresa ou da empresa de
pequenoporte for inferior a 28% (vinte e oito por cento),
serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei
Complementar
as
atividadesprevistas:
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
I - nos incisos XVI, XVIII, XIX, XX e XXI do § 5ºB deste artigo;
(Incluído pela Lei Complementar nº
155, de 2016) Produção de efeito
II - no § 5º-D deste artigo.
(Incluído
pela
Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 6º No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 6º da
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003,
prestados pelas microempresas e pelas empresas de
pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o
montante correspondente na forma da legislação do
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município onde estiver localizado, observado o disposto
no §4º do art. 21 desta Lei Complementar.

valor tenha sido objeto de retenção ou seja devido
diretamente ao Município.

§ 7º A sociedade de propósito específico de que trata o
art. 56 desta Lei Complementar que houver adquirido
mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno
porte que seja sua sócia, bem como a empresa
comercial exportadora que houver adquirido
mercadorias ou serviços de empresa optante pelo
Simples Nacional, com o fim específico de exportação
para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela
vendedora, não comprovar o seu embarque para o
exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos
pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da
legislação relativa à cobrança do tributo não pago,
aplicável à sociedade de propósito específico ou à
própria comercial exportadora.
(Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de efeito)

§ 13. Para efeito de determinação da redução de que
trata o § 12 deste artigo, as receitas serão discriminadas
em comerciais, industriais ou de prestação de serviços,
na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei
Complementar.

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º deste artigo,
considera-se vencido o prazo para o pagamento na data
em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a
venda houvesse sido efetuada para o mercado interno.
§ 9º Relativamente à contribuição patronal
previdenciária, devida pela vendedora, a sociedade de
propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei
Complementar ou a comercial exportadora deverão
recolher, no prazo previsto no § 8º deste artigo, o valor
correspondente a 11% (onze por cento) do valor das
mercadorias não exportadas nos termos do § 7º deste
artigo.
§ 10. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de
propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei
Complementar ou a empresa comercial exportadora
não poderão deduzir do montante devido qualquer
valor a título de crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI da Contribuição para o PIS/PASEP
ou da COFINS, decorrente da aquisição das mercadorias
e serviços objeto da incidência.
§ 11. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de
propósito específico ou a empresa comercial
exportadora deverão pagar, também, os impostos e
contribuições devidos nas vendas para o mercado
interno, caso, por qualquer forma, tenham alienado ou
utilizado as mercadorias.
§ 12. Na apuração do montante devido no mês relativo
a cada tributo, para o contribuinte que apure receitas
mencionadas nos incisos I a III e V do § 4º-A deste artigo,
serão consideradas as reduções relativas aos tributos já
recolhidos, ou sobre os quais tenha havido tributação
monofásica, isenção, redução ou, no caso do ISS, que o

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

§ 14. A redução no montante a ser recolhido no Simples
Nacional relativo aos valores das receitas decorrentes
da exportação de que trata o inciso IV do § 4º-A deste
artigo corresponderá tão somente às alíquotas efetivas
relativas à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, ao
IPI, ao ICMS e ao ISS, apuradas com base nos Anexos I a
V desta Lei Complementar.
I - (Revogado).
§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para
realização do cálculo simplificado do valor mensal
devido referente ao Simples Nacional.
§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrônico
de cálculo de que trata o § 15:
I - têm caráter declaratório, constituindo confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos tributos e contribuições que não tenham sido
recolhidos resultantes das informações nele prestadas;
e
II - deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil até o vencimento do prazo para
pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional
em cada mês, relativamente aos fatos geradores
ocorridos no mês anterior.
§ 16. Na hipótese do § 12 do art. 3º, a parcela de receita
bruta que exceder o montante determinado no § 10
daquele artigo estará sujeita às alíquotas máximas
previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar,
proporcionalmente,
conforme
o
caso.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 16-A. O disposto no § 16 aplica-se, ainda, às hipóteses
de que trata o § 9º do art. 3º, a partir do mês em que
ocorrer o excesso do limite da receita bruta anual e até
o mês anterior aos efeitos da exclusão.
§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3º, a parcela de receita
bruta que exceder os montantes determinados no § 11
daquele artigo estará sujeita, em relação aos
percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas
máximas correspondentes a essas faixas previstas nos
Anexos I a V desta Lei Complementar,
proporcionalmente, conforme o caso.
(Redação
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
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§ 17-A. O disposto no § 17 aplica-se, ainda, à hipótese
de que trata o § 1º do art. 20, a partir do mês em que
ocorrer o excesso do limite da receita bruta anual e até
o mês anterior aos efeitos do impedimento.

§ 21. O valor a ser recolhido na forma do disposto no §
20 deste artigo, exclusivamente na hipótese de isenção,
não integrará o montante a ser partilhado com o
respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
âmbito das respectivas competências, poderão
estabelecer, na forma definida pelo Comitê Gestor,
independentemente da receita bruta recebida no mês
pelo contribuinte, valores fixos mensais para o
recolhimento do ICMS e do ISS devido por
microempresa que aufira receita bruta, no anocalendário anterior, de até o limite máximo previsto na
segunda faixa de receitas brutas anuais constantes dos
Anexos I a VI, ficando a microempresa sujeita a esses
valores durante todo o ano-calendário, ressalvado o
disposto no § 18-A.
(Redação dada pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de
efeito)

§ 22. (Revogado).

§ 18-A. A microempresa que, no ano-calendário,
exceder o limite de receita bruta previsto no § 18 fica
impedida de recolher o ICMS ou o ISS pela sistemática
de valor fixo, a partir do mês subsequente à ocorrência
do excesso, sujeitando-se à apuração desses tributos na
forma das demais empresas optantes pelo Simples
Nacional.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014) (Produção de efeito)
§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não
poderão exceder a 50% (cinqüenta por cento) do maior
recolhimento possível do tributo para a faixa de
enquadramento prevista na tabela do caput deste
artigo, respeitados os acréscimos decorrentes do tipo
de atividade da empresa estabelecidos no § 5º deste
artigo.
§ 20. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o
Distrito Federal concedam isenção ou redução do ICMS
ou do ISS devido por microempresa ou empresa de
pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de
valor fixo para esses tributos, na forma do § 18 deste
artigo, será realizada redução proporcional ou ajuste do
valor a ser recolhido, na forma definida em resolução do
Comitê Gestor.
§ 20-A. A concessão dos benefícios de que trata o § 20
deste artigo poderá ser realizada:
I - mediante deliberação exclusiva e unilateral do
Estado, do Distrito Federal ou do Município concedente;
II - de modo diferenciado para cada ramo de atividade.
§ 20-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão,
em lei específica destinada à ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional, estabelecer isenção ou redução de
COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e ICMS para
produtos da cesta básica, discriminando a abrangência
da sua concessão.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
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§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5º-B
deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma da
legislação municipal.
§ 22-B.
Os escritórios de serviços contábeis,
individualmente ou por meio de suas entidades
representativas de classe, deverão:
I – promover atendimento gratuito relativo à inscrição,
à opção de que
trata o art. 18-A desta Lei
Complementar e à primeira declaração anual
simplificada da microempresa individual, podendo,
para tanto, por meio de suas entidades representativas
de classe, firmar convênios e acordos com a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por
intermédio dos seus órgãos vinculados;
II – fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor,
resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas
relativas às microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional por eles
atendidas;
III – promover eventos de orientação fiscal, contábil e
tributária para as microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles
atendidas.
§ 22-C. Na hipótese de descumprimento das obrigações
de que trata o § 22-B deste artigo, o escritório será
excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir do
mês subseqüente ao do descumprimento, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor.
§ 23. Da base de cálculo do ISS será abatido o material
fornecido pelo prestador dos serviços previstos nos
itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
§ 24. Para efeito de aplicação do § 5º-K, considera-se
folha de salários, incluídos encargos, o montante pago,
nos doze meses anteriores ao período de apuração, a
título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do
trabalho, acrescido do montante efetivamente
recolhido a título de contribuição patronal
previdenciária e FGTS, incluídas as retiradas de prólabore.
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste artigo,
deverão ser consideradas tão somente as remunerações
informadas na forma prevista no inciso IV do caput do
art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
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§ 26. Não são considerados, para efeito do disposto no
§ 24, valores pagos a título de aluguéis e de distribuição
de lucros, observado o disposto no § 1º do art. 14.

correspondente à soma das seguintes parcelas:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito

§ 27. (VETADO).
Complementar nº 155, de 2016)

a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos), a título da contribuição prevista no inciso IV
deste parágrafo;

(Incluído pela Lei
Produção de efeito

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI
poderá optar pelo recolhimento dos impostos e
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em
valores fixos mensais, independentemente da receita
bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste
artigo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considerase MEI o empresário individual que se enquadre na
definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil, ou o empreendedor que exerça
as atividades de industrialização, comercialização e
prestação de serviços no âmbito rural, que tenha
auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de
até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja
optante pelo Simples Nacional e que não esteja
impedido de optar pela sistemática prevista neste
artigo.
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 2º No caso de início de atividades, o limite de que
trata o § 1º será de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e
cinquenta reais) multiplicados pelo número de meses
compreendido entre o início da atividade e o final do
respectivo ano-calendário, consideradas as frações de
meses como um mês inteiro.
(Redação
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de
recolhimento prevista no caput deste artigo:
I – não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei
Complementar;
II – não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18
desta Lei Complementar ou qualquer dedução na base
de cálculo;
III - não se aplicam as isenções específicas para as
microempresas e empresas de pequeno porte
concedidas pelo Estado, Município ou Distrito Federal a
partir de 1º de julho de 2007 que abranjam
integralmente a faixa de receita bruta anual até o limite
previsto no § 1º;
IV – a opção pelo enquadramento como
Microempreendedor Individual importa opção pelo
recolhimento da contribuição referida no inciso X do §
1º do art. 13 desta Lei Complementar na forma prevista
no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
V – o MEI, com receita bruta anual igual ou inferior a R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais), recolherá, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor, valor fixo mensal
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b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no
inciso VII do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
caso seja contribuinte do ICMS; e
c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no
inciso VIII do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
caso seja contribuinte do ISS;
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 3º do art. 13,
o MEI terá isenção dos tributos referidos nos incisos I a
VI do caput daquele artigo, ressalvado o disposto no art.
18-C.
§ 4º Não poderá optar pela sistemática de recolhimento
prevista no caput deste artigo o MEI:
I - cuja atividade seja tributada na forma dos Anexos V
ou VI desta Lei Complementar, salvo autorização
relativa a exercício de atividade isolada na forma
regulamentada pelo CGSN;
(Redação dada pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de
efeito)
II - que possua mais de um estabelecimento;
III - que participe de outra empresa como titular, sócio
ou administrador; ou
§ 4º-A. Observadas as demais condições deste artigo,
poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista
no caput o empresário individual que exerça atividade
de comercialização e processamento de produtos de
natureza extrativista.
§ 4º-B. O CGSN determinará as atividades autorizadas
a optar pela sistemática de recolhimento de que trata
este artigo, de forma a evitar a fragilização das relações
de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do
ISS.
§ 5º A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á
na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor,
observando-se que:
I - será irretratável para todo o ano-calendário;
II - deverá ser realizada no início do ano-calendário, na
forma disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no inciso III;
III - produzirá efeitos a partir da data do início de
atividade desde que exercida nos termos, prazo e
condições a serem estabelecidos em ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste parágrafo.
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§ 6º O desenquadramento da sistemática de que trata
o caput deste artigo será realizado de ofício ou
mediante comunicação do MEI.
§ 7º O desenquadramento mediante comunicação do
MEI à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB darse-á:
I - por opção, que deverá ser efetuada no início do anocalendário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do anocalendário da comunicação;
II - obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma
das situações previstas no § 4º deste artigo, devendo a
comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de
vedação, produzindo efeitos a partir do mês
subseqüente ao da ocorrência da situação impeditiva;
III - obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no anocalendário, o limite de receita bruta previsto no § 1º
deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o
último dia útil do mês subseqüente àquele em que
ocorrido o excesso, produzindo efeitos:
a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipótese
de não ter ultrapassado o referido limite em mais de
20% (vinte por cento);
b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário da
ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado
o referido limite em mais de 20% (vinte por cento);
IV - obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de
receita bruta previsto no § 2º deste artigo, devendo a
comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrido o excesso,
produzindo efeitos:
a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipótese
de não ter ultrapassado o referido limite em mais de
20% (vinte por cento);
b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese
de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%
(vinte por cento).
§ 8º O desenquadramento de ofício dar-se-á quando
verificada a falta de comunicação de que trata o § 7º
deste artigo.
§ 9º O Empresário Individual desenquadrado da
sistemática de recolhimento prevista no caput deste
artigo passará a recolher os tributos devidos pela regra
geral do Simples Nacional a partir da data de início dos
efeitos do desenquadramento, ressalvado o disposto no
§ 10 deste artigo.
§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos incisos
III e IV do § 7º deste artigo, o MEI deverá recolher a
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diferença, sem acréscimos, em parcela única,
juntamente com a da apuração do mês de janeiro do
ano-calendário subseqüente ao do excesso, na forma a
ser estabelecida em ato do Comitê Gestor.
§ 11. O valor referido na alínea a do inciso V do § 3º
deste artigo será reajustado, na forma prevista em lei
ordinária, na mesma data de reajustamento dos
benefícios de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, de forma a manter equivalência com a
contribuição de que trata o § 2º do art. 21 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado pela
contribuição na forma do § 1º deste artigo o disposto no
§ 4º do art. 55 e no § 2º do art. 94, ambos da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, exceto se optar pela
complementação da contribuição previdenciária a que
se refere o § 3º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991.
§ 13. O MEI está dispensado, ressalvado o disposto no
art. 18-C desta Lei Complementar, de:
I - atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
II - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais
(Rais); e
III - declarar ausência de fato gerador para a Caixa
Econômica Federal para emissão da Certidão de
Regularidade Fiscal perante o FGTS.
§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste
artigo.
§ 15. A inadimplência do recolhimento do valor previsto
na alínea “a” do inciso V do § 3º tem como consequência
a não contagem da competência em atraso para fins de
carência para obtenção dos benefícios previdenciários
respectivos.
§ 15-A. Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios a promover a remissão dos débitos
decorrentes dos valores previstos nas alíneas b e c do
inciso V do § 3º, inadimplidos isolada ou
simultaneamente.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 15-B.
O MEI poderá ter sua inscrição
automaticamente cancelada após período de 12 (doze)
meses consecutivos sem recolhimento ou declarações,
independentemente de qualquer notificação, devendo
a informação ser publicada no Portal do Empreendedor,
na
forma
regulamentada
pelo
CGSIM.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 16. O CGSN estabelecerá, para o MEI, critérios,
procedimentos, prazos e efeitos diferenciados para
desenquadramento da sistemática de que trata este
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artigo, cobrança, inscrição em dívida ativa e exclusão do
Simples Nacional.
§ 16-A A baixa do MEI via portal eletrônico dispensa a
comunicação aos órgãos da administração pública.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 17. A alteração de dados no CNPJ informada pelo
empresário à Secretaria da Receita Federal do Brasil
equivalerá
à
comunicação
obrigatória
de
desenquadramento da sistemática de recolhimento de
que trata este artigo, nas seguintes hipóteses:
I - alteração para natureza jurídica distinta de
empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
II - inclusão de atividade econômica não autorizada pelo
CGSN;
III - abertura de filial.
§ 18. Os Municípios somente poderão realizar o
cancelamento da inscrição do MEI caso tenham
regulamentação própria de classificação de risco e o
respectivo processo simplificado de inscrição e
legalização, em conformidade com esta Lei
Complementar e com as resoluções do CGSIM.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 19. Fica vedada aos conselhos representativos de
categorias econômicas a exigência de obrigações
diversas das estipuladas nesta Lei Complementar para
inscrição do MEI em seus quadros, sob pena de
responsabilidade.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 19-A O MEI inscrito no conselho profissional de sua
categoria na qualidade de pessoa física é dispensado de
realizar nova inscrição no mesmo conselho na qualidade
de empresário individual.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 19-B. São vedadas aos conselhos profissionais, sob
pena de responsabilidade, a exigência de inscrição e a
execução de qualquer tipo de ação fiscalizadora quando
a ocupação do MEI não exigir registro profissional da
pessoa física.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 20. Os documentos fiscais das microempresas e
empresas de pequeno porte poderão ser emitidos
diretamente por sistema nacional informatizado e pela
internet, sem custos para o empreendedor, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
§ 21. Assegurar-se-á o registro nos cadastros oficiais ao
guia de turismo inscrito como MEI.
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
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§ 22. Fica vedado às concessionárias de serviço público
o aumento das tarifas pagas pelo MEI por conta da
modificação da sua condição de pessoa física para
pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 23. (VETADO).
147, de 2014)

(Incluído pela Lei Complementar nº

§ 24. Aplica-se ao MEI o disposto no inciso XI do § 4º do
art. 3º.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
§ 25. O MEI poderá utilizar sua residência como sede do
estabelecimento, quando não for indispensável a
existência de local próprio para o exercício da atividade.
(Incluído pela Lei Complementar nº 154, de 2016)
Art. 18-B.
A empresa contratante de serviços
executados por intermédio do MEI mantém, em relação
a esta contratação, a obrigatoriedade de recolhimento
da contribuição a que se refere o inciso III do caput e o
§ 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e
o cumprimento das obrigações acessórias relativas à
contratação de contribuinte individual.
(Vide
Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente
em relação ao MEI que for contratado para prestar
serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria,
carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica quando
presentes os elementos da relação de emprego, ficando
a contratante sujeita a todas as obrigações dela
decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e
previdenciárias.
Art. 18-C. Observado o disposto no caput e nos §§ 1º a
25 do art. 18-A desta Lei Complementar, poderá
enquadrar-se como MEI o empresário individual ou o
empreendedor que exerça as atividades de
industrialização, comercialização e prestação de
serviços no âmbito rural que possua um único
empregado que receba exclusivamente um salário
mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 1º Na hipótese referida no caput, o MEI:
I - deverá reter e recolher a contribuição previdenciária
relativa ao segurado a seu serviço na forma da lei,
observados prazo e condições estabelecidos pelo CGSN;
II - é obrigado a prestar informações relativas ao
segurado a seu serviço, na forma estabelecida pelo
CGSN; e
III - está sujeito ao recolhimento da contribuição de que
trata o inciso VI do caput do art. 13, calculada à alíquota
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de 3% (três por cento) sobre o salário de contribuição
previsto no caput, na forma e prazos estabelecidos pelo
CGSN.
§ 2º Para os casos de afastamento legal do único
empregado do MEI, será permitida a contratação de
outro empregado, inclusive por prazo determinado, até
que cessem as condições do afastamento, na forma
estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 3º O CGSN poderá determinar, com relação ao MEI, a
forma, a periodicidade e o prazo:
I - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil
de uma única declaração com dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores dos tributos
previstos nos arts. 18-A e 18-C, da contribuição para a
Seguridade Social descontada do empregado e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e outras
informações de interesse do Ministério do Trabalho e
Emprego, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto
no § 7º do art. 26;
II - do recolhimento dos tributos previstos nos arts. 18A e 18-C, bem como do FGTS e da contribuição para a
Seguridade Social descontada do empregado.
§ 4º A entrega da declaração única de que trata o inciso
I do § 3º substituirá, na forma regulamentada pelo
CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as
informações, formulários e declarações a que estão
sujeitas as demais empresas ou equiparados que
contratam empregados, inclusive as relativas ao
recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações
Sociais (Rais) e ao Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).
§ 5º Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do
inciso II do § 3º, deve-se assegurar a transferência dos
recursos e dos elementos identificadores do
recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na
conta vinculada do trabalhador.
§ 6º O documento de que trata o inciso I do § 3º deste
artigo tem caráter declaratório, constituindo
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
tributos e dos débitos fundiários que não tenham sido
recolhidos resultantes das informações nele prestadas.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 18-D. A tributação municipal do imposto sobre
imóveis prediais urbanos deverá assegurar tratamento
mais favorecido ao MEI para realização de sua atividade
no mesmo local em que residir, mediante aplicação da
menor alíquota vigente para aquela localidade, seja
residencial ou comercial, nos termos da lei, sem prejuízo
de eventual isenção ou imunidade existente.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
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Art. 18-E. O instituto do MEI é uma política pública que
tem por objetivo a formalização de pequenos
empreendimentos e a inclusão social e previdenciária.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 1º A formalização de MEI não tem caráter
eminentemente econômico ou fiscal.
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 2º Todo benefício previsto nesta Lei Complementar
aplicável à microempresa estende-se ao MEI sempre
que lhe for mais favorável.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 3º
O MEI é modalidade de microempresa.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º É vedado impor restrições ao MEI relativamente ao
exercício de profissão ou participação em licitações, em
função da sua natureza jurídica, inclusive por ocasião da
contratação dos serviços previstos no § 1º do art. 18-B
desta Lei Complementar.
(Redação dada pela
Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de
efeito
§ 5º O empreendedor que exerça as atividades de
industrialização, comercialização e prestação de
serviços no âmbito rural que efetuar seu registro como
MEI não perderá a condição de segurado especial da
Previdência Social.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 6º O disposto no § 5º e o licenciamento simplificado
de atividades para o empreendedor que exerça as
atividades de industrialização, comercialização e
prestação de serviços no âmbito rural serão
regulamentados pelo CGSIM em até cento e oitenta
dias.
(Incluído pela Lei Complementar nº
155, de 2016) Produção de efeito
§ 7º O empreendedor que exerça as atividades de
industrialização, comercialização e prestação de
serviços no âmbito rural manterá todas as suas
obrigações relativas à condição de produtor rural ou de
agricultor familiar.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de
todas as faixas de receita previstas nos Anexos I a V
destaLei Complementar, os Estados cuja participação no
Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% (um por
cento) poderão optar pela aplicação de sublimite para
efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples
Nacional nos respectivosterritórios, para empresas com
receita bruta anual de até R$ 1.800.000,00 (um milhão
e oitocentos mil reais).
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 2º A opção prevista no caput produzirá efeitos
somente para o ano-calendário subsequente, salvo
deliberação do CGSN.
(Redação dada pela
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Lei Complementar nº 155, de 2016)
efeito

Produção de

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal.
§ 4º Para os Estados que não tenham adotado sublimite
na forma do caput e para aqueles cuja participação no
Produto Interno Bruto brasileiro seja superior a 1% (um
por cento), para efeito de recolhimento do ICMS e do
ISS, observar-se-á obrigatoriamente o sublimite no valor
de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei
Complementar pelos Estados importará adoção do
mesmo limite de receita bruta anual para efeito de
recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele
localizados, bem como para o do ISS devido no Distrito
Federal.
§ 1º A empresa de pequeno porte que ultrapassar os
limites a que se referem o caput e o § 4º do art. 19 estará
automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS
na forma do Simples Nacional, a partir do mês
subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso,
relativamente aos seus estabelecimentos localizados na
unidade da Federação que os houver adotado,
ressalvado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3º.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 1º-A. Os efeitos do impedimento previsto no § 1º
ocorrerão no ano-calendário subsequente se o excesso
verificado não for superior a 20% (vinte por cento) dos
limites referidos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na
hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal adotarem,
compulsoriamente ou por opção, a aplicação de faixa de
receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no
ano-calendário em que ocorreu o excesso da receita
bruta.
§ 3º Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do
ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples
Nacional por força do disposto neste artigo e no art. 19
desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples
Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de
opção pelos Estados ou pelo Distrito Federal sofrerão,
para efeito de recolhimento do Simples Nacional,
redução da alíquota efetiva desses impostos, apurada
de acordo com os Anexos I a V desta Lei Complementar,
conforme o caso.
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste
artigo e no art. 19 desta Lei Complementar.
Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
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Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos
arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão ser
pagos:
I - por meio de documento único de arrecadação,
instituído pelo Comitê Gestor;
II - (Revogado).
III - enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor,
até o último dia útil da primeira quinzena do mês
subseqüente àquele a que se referir;
IV - em banco integrante da rede arrecadadora do
Simples Nacional, na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor.
§ 1º Na hipótese de a microempresa ou a empresa de
pequeno porte possuir filiais, o recolhimento dos
tributos do Simples Nacional dar-se-á por intermédio da
matriz.
§ 2º Poderá ser adotado sistema simplificado de
arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem
utilização da rede bancária, mediante requerimento do
Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.
§ 3º O valor não pago até a data do vencimento sujeitarse-á à incidência de encargos legais na forma prevista na
legislação do imposto sobre a renda.
§ 4º A retenção na fonte de ISS das microempresas ou
das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional somente será permitida se observado o
disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31
de julho de 2003, e deverá observar as seguintes
normas:
I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser
informada no documento fiscal e corresponderá à
alíquota efetiva de ISS a que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês
anterior ao da prestação;
II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser
prestado no mês de início de atividades da
microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá
ser aplicada pelo tomador a alíquota efetiva de 2% (dois
por cento);
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
III – na hipótese do inciso II deste parágrafo,
constatando-se que houve diferença entre a alíquota
utilizada e a efetivamente apurada, caberá à
microempresa ou empresa de pequeno porte
prestadora dos serviços efetuar o recolhimento dessa
diferença no mês subseqüente ao do início de atividade
em guia própria do Município;
IV – na hipótese de a microempresa ou empresa de
pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no
Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá
a retenção a que se refere o caput deste parágrafo;
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V - na hipótese de a microempresa ou a empresa de
pequeno porte não informar a alíquota de que tratam
os incisos I e II deste parágrafo no documento fiscal,
aplicar-se-á a alíquota efetiva de 5% (cinco por cento);
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
VI – não será eximida a responsabilidade do prestador
de serviços quando a alíquota do ISS informada no
documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que
o recolhimento dessa diferença será realizado em guia
própria do Município;
VII – o valor retido, devidamente recolhido, será
definitivo, não sendo objeto de partilha com os
municípios, e sobre a receita de prestação de serviços
que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser
recolhido no Simples Nacional.
§ 4º-A. Na hipótese de que tratam os incisos I e II do §
4º, a falsidade na prestação dessas informações
sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os
administradores da microempresa e da empresa de
pequeno porte, juntamente com as demais pessoas que
para ela concorrerem, às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária.
§ 5º O CGSN regulará a compensação e a restituição dos
valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente
ou em montante superior ao devido.
§ 6º O valor a ser restituído ou compensado será
acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês
anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
§ 7º Os valores compensados indevidamente serão
exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o
art. 35.
§ 8º Na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade de declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
§ 9º É vedado o aproveitamento de créditos não
apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza
não tributária, para extinção de débitos do Simples
Nacional.
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não
poderão ser utilizados para extinção de outros débitos
para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da
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compensação de ofício oriunda de deferimento em
processo de restituição ou após a exclusão da empresa
do Simples Nacional.
§ 11. No Simples Nacional, é permitida a compensação
tão somente de créditos para extinção de débitos para
com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo
tributo.
§ 12. Na restituição e compensação no Simples Nacional
serão observados os prazos de decadência e prescrição
previstos na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional).
§ 13. É vedada a cessão de créditos para extinção de
débitos no Simples Nacional.
§ 14. Aplica-se aos processos de restituição e de
compensação o rito estabelecido pelo CGSN.
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para
rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e
demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários
apurados no Simples Nacional, observado o disposto no
§ 3º deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.
(Vide Lei Complementar nº
155, de 2016)
§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) parcelas mensais, na
forma e condições previstas pelo CGSN.
(Vide
Lei Complementar nº 155, de 2016)
§ 17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente
ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na
forma regulamentada pelo CGSN.
(Vide Lei
Complementar nº 155, de 2016)
§ 18. Será admitido reparcelamento de débitos
constantes de parcelamento em curso ou que tenha
sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na
forma regulamentada pelo CGSN.
(Vide Lei
Complementar nº 155, de 2016)
§ 19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, em face
de ausência de aplicativo para lançamento unificado,
relativo a tributo de sua competência, que não
estiverem inscritos em Dívida Ativa da União, poderão
ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento
de acordo com a respectiva legislação, na forma
regulamentada pelo CGSN.
(Vide Lei
Complementar nº 155, de 2016)
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§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa
confissão irretratável do débito e configura confissão
extrajudicial.
(Vide Lei Complementar nº 155,
de 2016)
§ 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das
multas de lançamento de ofício previstas na legislação
federal, conforme regulamentação do CGSN.
(Vide Lei Complementar nº 155, de 2016)
§ 22. O repasse para os entes federados dos valores
pagos e da amortização dos débitos parcelados será
efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na
composição da dívida consolidada.
(Vide Lei
Complementar nº 155, de 2016)
§ 23. No caso de parcelamento de débito inscrito em
dívida ativa, o devedor pagará custas, emolumentos e
demais encargos legais.
(Vide Lei
Complementar nº 155, de 2016)
§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e
remessa do débito para inscrição em dívida ativa ou
prosseguimento da execução, conforme o caso, até
deliberação do CGSN, a falta de pagamento:
(Vide Lei Complementar nº 155, de 2016)
I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou
II - de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.
§ 25. O documento previsto no inciso I do caput deste
artigo deverá conter a partilha discriminada de cada um
dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, bem
como os valores destinados a cada ente federado.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Art. 21-A. A inscrição de microempresa ou empresa de
pequeno porte no Cadastro Informativo dos créditos
não quitados do setor público federal - CADIN, somente
ocorrerá mediante notificação prévia com prazo para
contestação.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014) (Produção de efeito)
Art. 21-B. Os Estados e o Distrito Federal deverão
observar, em relação ao ICMS, o prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, contado a partir do primeiro dia do mês
do fato gerador da obrigação tributária, para
estabelecer a data de vencimento do imposto devido
por substituição tributária, tributação concentrada em
uma única etapa (monofásica) e por antecipação
tributária com ou sem encerramento de tributação, nas
hipóteses em que a responsabilidade recair sobre
operações ou prestações subsequentes, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor.
(Incluído
pele Lei Complementar nº 147, de 2014)
Seção V
Do Repasse do Produto da Arrecadação
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Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses
do total arrecadado, inclusive encargos legais, para o:
I - Município ou Distrito
correspondente ao ISS;

Federal,

do

valor

II - Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente
ao ICMS;
III - Instituto Nacional do Seguro Social, do valor
correspondente à Contribuição para manutenção da
Seguridade Social.
Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não
regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso
II do caput deste artigo, esse será efetuado nos prazos
estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do
colegiado a que se refere a alínea g do inciso XII do § 2º
do art. 155 da Constituição Federal.
Seção VI
Dos Créditos
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à
apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples
Nacional.
§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas
pela legislação tributária não optantes pelo Simples
Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS
incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de
microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional, desde que destinadas à
comercialização ou industrialização e observado, como
limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo
Simples Nacional em relação a essas aquisições.
§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que
trata o § 1º deste artigo deverá ser informada no
documento fiscal e corresponderá ao percentual de
ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei
Complementar para a faixa de receita bruta a que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver
sujeita no mês anterior ao da operação.
§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início
de atividades da microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Simples Nacional, a alíquota
aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste
artigo corresponderá ao percentual de ICMS referente à
menor alíquota prevista nos Anexos I ou II desta Lei
Complementar.
§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo
quando:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte
estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional
por valores fixos mensais;
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II - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não
informar a alíquota de que trata o § 2º deste artigo no
documento fiscal;

§ 2º A situação de inatividade deverá ser informada na
declaração de que trata o caput deste artigo, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor.

III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito
Federal que abranja a faixa de receita bruta a que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver
sujeita no mês da operação.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo,
considera-se em situação de inatividade a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que não
apresente mutação patrimonial e atividade operacional
durante todo o ano-calendário.

IV - o remetente da operação ou prestação considerar,
por opção, que a alíquota determinada na forma do
caput e dos §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei Complementar
deverá incidir sobre a receita recebida no mês.
§ 5º Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos
Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido às
pessoas jurídicas e àquelas a elas equiparadas pela
legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional
crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os
insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de
indústria optante pelo Simples Nacional, sendo vedado
o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito
em razão da procedência dessas mercadorias.
§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará
o disposto neste artigo.
Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional não poderão
utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo
fiscal.
§ 1º Não serão consideradas quaisquer alterações em
bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros
fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição
apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas
pela União, Estado, Distrito Federal ou Município,
exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei
Complementar.
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 2º (VETADO).
Seção VII
Das Obrigações Fiscais Acessórias
Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional deverá apresentar
anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil
declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais, que deverá ser
disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e
previdenciária, observados prazo e modelo aprovados
pelo CGSN e observado o disposto no § 15-A do art. 18.
§ 1º A declaração de que trata o caput deste artigo
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos tributos e contribuições
que não tenham sido recolhidos resultantes das
informações nela prestadas.
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§ 4º A declaração de que trata o caput deste artigo,
relativa ao MEI definido no art. 18-A desta Lei
Complementar, conterá, para efeito do disposto no art.
3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990,
tão-somente as informações relativas à receita bruta
total sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de
declarações adicionais em decorrência da referida Lei
Complementar.
§ 5º A declaração de que trata o caput, a partir das
informações relativas ao ano-calendário de 2012,
poderá ser prestada por meio da declaração de que
trata o § 15-A do art. 18 desta Lei Complementar, na
periodicidade e prazos definidos pelo CGSN.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de
serviço, de acordo com instruções expedidas pelo
Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que
fundamentaram a apuração dos impostos e
contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei
Complementar enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes.
§ 1º O MEI fará a comprovação da receita bruta
mediante apresentação do registro de vendas ou de
prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN,
ficando dispensado da emissão do documento fiscal
previsto no inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses
de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.
I - (Revogado).
II - (Revogado).
III - (Revogado).
§ 2º As demais microempresas e as empresas de
pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do
caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa
em que será escriturada sua movimentação financeira e
bancária.
§ 3º A exigência de declaração única a que se refere o
caput do art. 25 desta Lei Complementar não desobriga
a prestação de informações relativas a terceiros.
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§ 4º É vedada a exigência de obrigações tributárias
acessórias relativas aos tributos apurados na forma do
Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN
e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional,
bem como, o estabelecimento de exigências adicionais
e unilaterais pelos entes federativos, exceto os
programas de cidadania fiscal.
(Redação dada
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º-A. A escrituração fiscal digital ou obrigação
equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional, salvo se, cumulativamente, houver:
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
I - autorização específica do CGSN, que estabelecerá as
condições para a obrigatoriedade;
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
II - disponibilização por parte da administração
tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da
empresa optante.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º-B. A exigência de apresentação de livros fiscais em
meio eletrônico aplicar-se-á somente na hipótese de
substituição da entrega em meio convencional, cuja
obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente
estabelecida pelo CGSN.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º-C. Até a implantação de sistema nacional uniforme
estabelecido pelo CGSN com compartilhamento de
informações com os entes federados, permanece válida
norma publicada por ente federado até o primeiro
trimestre de 2014 que tenha veiculado exigência
vigente de a microempresa ou empresa de pequeno
porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação
equivalente.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
§ 5º As microempresas e empresas de pequeno porte
ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que
deva conter os dados referentes aos serviços prestados
ou tomados de terceiros, na conformidade do que
dispuser o Comitê Gestor.
§ 6º Na hipótese do § 1º deste artigo:
I - deverão ser anexados ao registro de vendas ou de
prestação de serviços, na forma regulamentada pelo
Comitê Gestor, os documentos fiscais comprobatórios
das entradas de mercadorias e serviços tomados
referentes ao período, bem como os documentos fiscais
relativos às operações ou prestações realizadas
eventualmente emitidos;
II - será obrigatória a emissão de documento fiscal nas
vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo MEI
para destinatário cadastrado no Cadastro Nacional da
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Pessoa Jurídica (CNPJ), ficando dispensado desta
emissão para o consumidor final.
§ 7º Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da
certificação digital para o cumprimento de obrigações
principais e acessórias por parte da microempresa,
inclusive o MEI, ou empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional, inclusive para o recolhimento do
FGTS.
§ 8º O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização,
no portal do SIMPLES Nacional, de documento fiscal
eletrônico de venda ou de prestação de serviço para o
MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 9º O desenvolvimento e a manutenção das soluções
de tecnologia, capacitação e orientação aos usuários
relativas ao disposto no § 8º, bem como as demais
relativas ao Simples Nacional, poderão ser apoiadas
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 10. O ato de emissão ou de recepção de documento
fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas
administrações tributárias, em qualquer modalidade, de
entrada, de saída ou de prestação, na forma
estabelecida pelo CGSN, representa sua própria
escrituração fiscal e elemento suficiente para a
fundamentação e a constituição do crédito tributário.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 11. Os dados dos documentos fiscais de qualquer
espécie podem ser compartilhados entre as
administrações tributárias da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios e, quando emitidos por meio
eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a
microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir
seus
dados
às
administrações
tributárias.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 12. As informações a serem prestadas relativas ao
ICMS devido na forma prevista nas alíneas a, g e h do
inciso XIII do § 1º do art. 13 serão fornecidas por meio
de aplicativo único.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito)
§ 13. Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização
de documentos fiscais eletrônicos estabelecidos pelo
Confaz nas operações e prestações relativas ao ICMS
efetuadas por microempresas e empresas de pequeno
porte nas hipóteses previstas nas alíneas a, g e h do
inciso XIII do § 1º do art. 13.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de
efeito)
§ 14. Os aplicativos necessários ao cumprimento do
disposto nos §§ 12 e 13 deste artigo serão
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disponibilizados, de forma gratuita, no portal do Simples
Nacional.
(Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014) (Produção de efeito)
§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional poderão,
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para
os registros e controles das operações realizadas,
conforme regulamentação do Comitê Gestor.
Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de
ofício ou mediante comunicação das empresas
optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o
modo de sua implementação serão regulamentados
pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado
pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo
não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade que
estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força
pública;
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada
pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao
domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde
desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de
sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao
disposto nesta Lei Complementar;
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts.
81 e 82 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores;
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor
das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o
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valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade;
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor
das aquisições de mercadorias para comercialização ou
industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de
aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por
cento) dos ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade;
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação
contida no inciso I do caput do art. 26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou
contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput
deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes.
§ 2º O prazo de que trata o § 1º deste artigo será
elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto
nesta Lei Complementar.
§ 3º A exclusão de ofício será realizada na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o
lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
§ 4º (Revogado).
§ 5º A competência para exclusão de ofício do Simples
Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento
administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a
notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a
exclusão; e
II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a
regulamentação do CGSN.
§ 7º (Revogado).
§ 8º A notificação de que trata o § 6º aplica-se ao
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
§ 9º Considera-se prática reiterada, para fins do
disposto nos incisos V, XI e XII do caput:
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I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de
apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas
infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário,
formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributo.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante
comunicação das microempresas ou das empresas de
pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em
qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no anocalendário de início de atividade, o limite proporcional
de receita bruta de que trata o § 2º do art. 3º;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no anocalendário, o limite de receita bruta previsto no inciso II
do caput do art. 3º, quando não estiver no anocalendário de início de atividade.
§ 1º A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da
Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o
último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o
último dia útil do mês subseqüente àquele em que
ocorrida a situação de vedação;
III - na hipótese do inciso III do caput:
a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que
tiver ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o
limite proporcional de que trata o § 10 do art. 3º; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do anocalendário subsequente ao de início de atividades, caso
o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do
respectivo limite;
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à
ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do
art. 3º; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do anocalendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite
de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3º.
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§ 2º A comunicação de que trata o caput deste artigo
dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Comitê
Gestor.
§ 3º A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME
ou EPP à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
I - alteração de natureza jurídica para Sociedade
Anônima, Sociedade Empresária em Comandita por
Ações, Sociedade em Conta de Participação ou
Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo
Simples Nacional;
III - inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV - inclusão de sócio domiciliado no exterior;
V - cisão parcial; ou
VI - extinção da empresa.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas
de pequeno porte do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, a partir de 1º de janeiro do anocalendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º
deste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência
da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei
Complementar:
a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário
subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em
mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de
que trata o § 10 do art. 3º;
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente
ao da ciência da comunicação da exclusão;
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em
mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita bruta
previsto no inciso II do art. 3º;
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário
subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em
mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta
previsto no inciso II do art. 3º.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30
desta Lei Complementar, a microempresa ou empresa
de pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário
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subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples
Nacional.
§ 2º Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação
da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência
da comunicação da exclusão.
§ 3º O CGSN regulamentará os procedimentos relativos
ao impedimento de recolher o ICMS e o ISS na forma do
Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites
estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e do
art. 20.
§ 4º No caso de a microempresa ou a empresa de
pequeno porte ser excluída do Simples Nacional no mês
de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30
desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-seão nesse mesmo ano.
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma
vez que o motivo da exclusão deixe de existir, havendo
a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do
caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta
dar-se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência da
situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do
ano-calendário em que a referida situação deixou de
existir.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno
porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a
partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na
hipótese da alínea a do inciso III do caput do art. 31
desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa
de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao
pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos
impostos e contribuições, devidos de conformidade
com as normas gerais de incidência, acrescidos, tãosomente, de juros de mora, quando efetuado antes do
início de procedimento de ofício.
§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o
sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do
imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real
trimestral ou anual.
§ 3º Aplica-se o disposto no caput e no § 1º em relação
ao ICMS e ao ISS à empresa impedida de recolher esses
impostos na forma do Simples Nacional, em face da
ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I
e II do caput do art. 19, relativamente ao
estabelecimento localizado na unidade da federação
que os houver adotado.
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Seção IX
Da Fiscalização
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento
das obrigações principais e acessórias relativas ao
Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é
da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de
Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento, e,
tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será
também do respectivo Município.
§ 1º As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados
poderão celebrar convênio com os Municípios de sua
jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a que se
refere o caput deste artigo.
§ 1º-A. Dispensa-se o convênio de que trata o § 1º na
hipótese de ocorrência de prestação de serviços sujeita
ao ISS por estabelecimento localizado no Município.
§ 1º-B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada,
poderá abranger todos os demais estabelecimentos da
microempresa ou da empresa de pequeno porte,
independentemente da atividade por eles exercida ou
de sua localização, na forma e condições estabelecidas
pelo CGSN.
§ 1º-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm
competência para efetuar o lançamento de todos os
tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 13, apurados
na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os
estabelecimentos da empresa, independentemente do
ente federado instituidor.
§ 1º-D.
A competência para autuação por
descumprimento de obrigação acessória é privativa da
administração tributária perante a qual a obrigação
deveria ter sido cumprida.
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou empresa de
pequeno porte exercer alguma das atividades de
prestação de serviços previstas no § 5º-C do art. 18
desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita
Federal do Brasil a fiscalização da Contribuição para a
Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3º O valor não pago, apurado em procedimento de
fiscalização, será exigido em lançamento de ofício pela
autoridade competente que realizou a fiscalização.
§ 4º O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste
artigo.
Seção X
Da Omissão de Receita
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Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as
presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições
incluídos no Simples Nacional.
§ 1º É permitida a prestação de assistência mútua e a
permuta de informações entre a Fazenda Pública da
União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, relativas às microempresas e às empresas
de pequeno porte, para fins de planejamento ou de
execução de procedimentos fiscais ou preparatórios.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 2º (VETADO).
nº 155, de 2016)

(Incluído pela Lei Complementar
Produção de efeito

§ 3º Sem prejuízo de ação
administrações
tributárias
procedimento de notificação
autorregularização, na forma e
regulamentados pelo CGSN, que
de procedimento fiscal.
Complementar nº 155, de 2016)

fiscal individual, as
poderão
utilizar
prévia visando à
nos prazos a serem
não constituirá início
(Incluído pela Lei
Produção de efeito

§ 4º (VETADO).
Complementar nº 155, de 2016)

(Incluído pela Lei
Produção de efeito

Seção XI
Dos Acréscimos Legais
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições
devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno
porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas
aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o
imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em
relação ao ICMS e ao ISS.
Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos
prazos determinados no § 1º do art. 30 desta Lei
Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa
correspondente a 10% (dez por cento) do total dos
impostos e contribuições devidos de conformidade com
o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos
efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos
reais), insuscetível de redução.
Art. 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória,
do
desenquadramento do microempreendedor
individual da sistemática de recolhimento prevista no
art. 18-A desta Lei Complementar nos prazos
determinados em seu § 7º sujeitará o
microempreendedor individual a multa no valor de R$
50,00 (cinquenta reais), insusceptível de redução.
Art. 37. A imposição das multas de que trata esta Lei
Complementar não exclui a aplicação das sanções
previstas na legislação penal, inclusive em relação a
declaração falsa, adulteração de documentos e emissão

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

de nota fiscal em desacordo com a operação
efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou
sócio da pessoa jurídica.
Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar, no prazo
fixado, ou que a apresentar com incorreções ou
omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê
Gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração,
incidentes sobre o montante dos tributos e
contribuições informados na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3º deste artigo;
II - de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso
I do caput deste artigo, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente
fixado para a entrega da declaração e como termo final
a data da efetiva entrega ou, no caso de nãoapresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2º Observado o disposto no § 3º deste artigo, as
multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após
o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a
apresentação da declaração no prazo fixado em
intimação.
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00
(duzentos reais).
§ 4º Considerar-se-á não entregue a declaração que não
atender às especificações técnicas estabelecidas pelo
Comitê Gestor.
§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, o sujeito passivo
será intimado a apresentar nova declaração, no prazo
de 10 (dez) dias, contados da ciência da intimação, e
sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste
artigo, observado o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo.
§ 6º A multa mínima de que trata o § 3º deste artigo a
ser aplicada ao Microempreendedor Individual na
vigência da opção de que trata o art. 18-A desta Lei
Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Art. 38-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as
informações no sistema eletrônico de cálculo de que
trata o § 15 do art. 18, no prazo previsto no § 15-A do
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mesmo artigo, ou que as prestar com incorreções ou
omissões, será intimado a fazê-lo, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na
forma definida pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes
multas, para cada mês de referência:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração,
a partir do primeiro dia do quarto mês do ano
subsequente à ocorrência dos fatos geradores,
incidentes sobre o montante dos impostos e
contribuições decorrentes das informações prestadas
no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do
art. 18, ainda que integralmente pago, no caso de
ausência de prestação de informações ou sua efetuação
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 2º deste artigo; e
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso
I do caput, será considerado como termo inicial o
primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à
ocorrência dos fatos geradores e como termo final a
data da efetiva prestação ou, no caso de não prestação,
da lavratura do auto de infração.
§ 2º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50,00
(cinquenta reais) para cada mês de referência.
§ 3º Aplica-se ao disposto neste artigo o disposto nos
§§ 2º, 4º e 5º do art. 38.
§ 4º O CGSN poderá estabelecer data posterior à
prevista no inciso I do caput e no § 1º.
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à
incorreção no cumprimento de obrigações acessórias
para com os órgãos e entidades federais, estaduais,
distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo,
e na ausência de previsão legal de valores específicos e
mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de
pequeno porte, terão redução de:
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção
de efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI;
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
de efeito)

(Incluído
(Produção

II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional.
(Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014) (Produção de efeito)
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I
e II do caput não se aplicam na:
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção
de efeito)

I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à
fiscalização;
(Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014) (Produção de efeito)
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30
(trinta) dias após a notificação.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de
efeito)
Seção XII
Do Processo Administrativo Fiscal
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao
Simples Nacional será de competência do órgão
julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento
da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos
legais
atinentes
aos
processos
administrativos fiscais desse ente.
§ 1º O Município poderá, mediante convênio, transferir
a atribuição de julgamento exclusivamente ao
respectivo Estado em que se localiza.
§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional
exerça atividades incluídas no campo de incidência do
ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que
não se consiga identificar a origem, a autuação será feita
utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei
Complementar, e a parcela autuada que não seja
correspondente aos tributos e contribuições federais
será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito
Federal.
§ 3º Na hipótese referida no § 2º deste artigo, o
julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal.
§ 4º A intimação eletrônica dos atos do contencioso
administrativo observará o disposto nos §§ 1º-A a 1º-D
do art. 16.
§ 5º A impugnação relativa ao indeferimento da opção
ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do
previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária.
§ 6º Na hipótese prevista no § 5º, o CGSN poderá
disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no
processo de exclusão, prever efeito suspensivo na
hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou
recurso.
Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão
solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, salvo
quando se referirem a tributos e contribuições de
competência estadual ou municipal, que serão
solucionadas conforme a respectiva competência
tributária, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor.
Seção XIII
Do Processo Judicial
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Art. 41.
Os processos relativos a impostos e
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão
ajuizados em face da União, que será representada em
juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto no § 5º deste artigo.
§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão
auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
relação aos tributos de sua competência, na forma a ser
disciplinada por ato do Comitê Gestor.
§ 2º Os créditos tributários oriundos da aplicação desta
Lei Complementar serão apurados, inscritos em Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o
disposto no inciso V do § 5º deste artigo.
§ 3º Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e
Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e
municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e
municipais a que se refere esta Lei Complementar.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e
contribuições que não tenham sido recolhidos
resultantes das informações prestadas:

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
das empresas de pequeno porte somente será exigida
para efeito de assinatura do contrato.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno
porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da administração pública, para
regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito

§ 5º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo
previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

I - os mandados de segurança nos quais se impugnem
atos de autoridade coatora pertencente a Estado,
Distrito Federal ou Município;

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

II - as ações que tratem exclusivamente de tributos de
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, as quais serão propostas em face desses
entes federativos, representados em juízo por suas
respectivas procuradorias;

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

III - as ações promovidas na hipótese de celebração do
convênio de que trata o § 3º deste artigo;

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual
estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco
por cento) superior ao melhor preço.

I - no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos
no Simples Nacional de que trata o § 15 do art. 18;
II - na declaração a que se refere o art. 25.

IV - o crédito tributário decorrente de auto de infração
lavrado exclusivamente em face de descumprimento de
obrigação acessória, observado o disposto no § 1º-D do
art. 33;
V - o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que
tratam as alíneas b e c do inciso V do § 3º do art. 18-A
desta Lei Complementar.
Capítulo V
Do Acesso aos Mercados
Seção I
Das Aquisições Públicas
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Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei
Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e
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2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e
2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos
previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão.
Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte
titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos
liquidados por órgãos e entidades da União, Estados,
Distrito Federal e Município não pagos em até 30 (trinta)
dias contados da data de liquidação poderão emitir
cédula de crédito microempresarial.
Art. 47. Nas contratações públicas da administração
direta e indireta, autárquica e fundacional, federal,
estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das
políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Parágrafo único. No que diz respeito às compras
públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual,
municipal ou regulamento específico de cada órgão
mais favorável à microempresa e empresa de pequeno
porte, aplica-se a legislação federal.
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47
desta Lei Complementar, a administração pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
II - poderá, em relação aos processos licitatórios
destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos
licitantes a subcontratação de microempresa ou
empresa de pequeno porte;
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III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de
bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º (Revogado).
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os
empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da
administração pública poderão ser destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno
porte subcontratadas.
§ 3º Os benefícios referidos no caput deste artigo
poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de
contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o
limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta
Lei Complementar quando:
I - (Revogado).
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos
dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II
do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser
feita preferencialmente de microempresas e empresas
de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do
art. 48.
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
Seção II
Acesso ao Mercado Externo
Art. 49-A. A microempresa e a empresa de pequeno
porte beneficiárias do SIMPLES usufruirão de regime de
exportação
que
contemplará
procedimentos
simplificados de habilitação, licenciamento, despacho
aduaneiro e câmbio, na forma do regulamento.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Parágrafo único. As pessoas jurídicas prestadoras de
serviço de logística internacional, quando contratadas
pelas empresas descritas nesta Lei Complementar,
estão autorizadas a realizar atividades relativas a
licenciamento administrativo, despacho aduaneiro,
consolidação e desconsolidação de carga e a contratar
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seguro, câmbio, transporte e armazenagem de
mercadorias, objeto da prestação do serviço, de forma
simplificada e por meio eletrônico, na forma de
regulamento.
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

Art. 53. (Revogado).
Seção III
Do Acesso à Justiça do Trabalho

Da Simplificação das Relações de Trabalho

Art. 54. É facultado ao empregador de microempresa
ou de empresa de pequeno porte fazer-se substituir ou
representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros
que conheçam dos fatos, ainda que não possuam
vínculo trabalhista ou societário.

Seção I

Capítulo VII

Da Segurança e da Medicina do Trabalho

Da Fiscalização Orientadora

Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno
porte serão estimuladas pelo poder público e pelos
Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios para
acesso a serviços especializados em segurança e
medicina do trabalho.

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de
segurança, de relações de consumo e de uso e
ocupação do solo das microempresas e das empresas
de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora quando a atividade ou situação, por sua
natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento.
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

Art. 49-B. (VETADO).
Capítulo VI

Seção II
Das Obrigações Trabalhistas
Art. 51. As microempresas e as empresas de pequeno
porte são dispensadas:
I - da afixação de Quadro de Trabalho em suas
dependências;
II - da anotação das férias dos empregados nos
respectivos livros ou fichas de registro;
III - de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem;
IV - da posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”;
e
V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego
a concessão de férias coletivas.
Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar
não dispensa as microempresas e as empresas de
pequeno porte dos seguintes procedimentos:
I - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS;
II - arquivamento dos documentos comprobatórios de
cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias, enquanto não prescreverem essas
obrigações;
III - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP;
IV - apresentação das Relações Anuais de Empregados e
da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED.
Parágrafo único. (VETADO).
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§ 1º Será observado o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração, salvo quando for
constatada infração por falta de registro de empregado
ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência,
fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2º (VETADO).
§ 3º Os órgãos e entidades competentes definirão, em
12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de
risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão
ao disposto neste artigo.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao processo
administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará na
forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5º O disposto no § 1º aplica-se à lavratura de multa
pelo descumprimento de obrigações acessórias
relativas às matérias do caput, inclusive quando
previsto seu cumprimento de forma unificada com
matéria de outra natureza, exceto a trabalhista.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 6º A inobservância do critério de dupla visita implica
nulidade do auto de infração lavrado sem
cumprimento ao disposto neste artigo,
independentemente da natureza principal ou acessória
da obrigação.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 7º Os órgãos e entidades da administração pública
federal, estadual, distrital e municipal deverão
observar o princípio do tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido por ocasião da fixação de
valores decorrentes de multas e demais sanções
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administrativas.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 8º A inobservância do disposto no caput deste artigo
implica atentado aos direitos e garantias legais
assegurados ao exercício profissional da atividade
empresarial.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 9º O disposto no caput deste artigo não se aplica a
infrações relativas à ocupação irregular da reserva de
faixa não edificável, de área destinada a equipamentos
urbanos, de áreas de preservação permanente e nas
faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e
dutovias ou de vias e logradouros públicos.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Capítulo VIII
Do Associativismo
Seção Única
Da Sociedade de Propósito Específico formada por
Microempresas e Empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno
porte poderão realizar negócios de compra e venda de
bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal.
(Redação dada pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 1º Não poderão integrar a sociedade de que trata o
caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes pelo
Simples Nacional.
§ 2º A sociedade de propósito específico de que trata
este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de
Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às
microempresas ou empresas de pequeno porte que
sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das
microempresas e empresas de pequeno porte que
sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam
suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens
referidos na alínea b do inciso II deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas
com base no lucro real, devendo manter a escrituração
dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep
de modo não-cumulativo;
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VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou
empresas de pequeno porte que sejam suas sócias,
observar preço no mínimo igual ao das aquisições
realizadas para revenda; e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de
microempresas ou empresas de pequeno porte que
sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao
das aquisições desses bens.
§ 3º A aquisição de bens destinados à exportação pela
sociedade de propósito específico não gera direito a
créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 4º A microempresa ou a empresa de pequeno porte
não poderá participar simultaneamente de mais de uma
sociedade de propósito específico de que trata este
artigo.
§ 5º A sociedade de propósito específico de que trata
este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País,
de pessoa jurídica com sede no exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive
de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
IV - exercer atividade de banco comercial, de
investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou
de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência
complementar;
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional.
§ 6º A inobservância do disposto no § 4º deste artigo
acarretará
a
responsabilidade
solidária
das
microempresas ou empresas de pequeno porte sócias
da sociedade de propósito específico de que trata este
artigo na hipótese em que seus titulares, sócios ou
administradores conhecessem ou devessem conhecer
tal inobservância.
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§ 7º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste
artigo até 31 de dezembro de 2008.
§ 8º (VETADO).
nº 155, de 2016)

(Incluído pela Lei Complementar
Produção de efeito
Capítulo IX

Do Estímulo Ao Crédito E À Capitalização
Seção I
Disposições Gerais
Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre que
necessário, medidas no sentido de melhorar o acesso
das microempresas e empresas de pequeno porte aos
mercados de crédito e de capitais, objetivando a
redução do custo de transação, a elevação da eficiência
alocativa, o incentivo ao ambiente concorrencial e a
qualidade do conjunto informacional, em especial o
acesso e portabilidade das informações cadastrais
relativas ao crédito.
Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos
múltiplos públicos com carteira comercial, a Caixa
Econômica Federal e o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES manterão
linhas de crédito específicas para as microempresas e
para as empresas de pequeno porte, vinculadas à
reciprocidade social, devendo o montante disponível e
suas condições de acesso ser expressos nos respectivos
orçamentos e amplamente divulgados.
§ 1º As instituições mencionadas no caput deste artigo
deverão publicar, juntamente com os respectivos
balanços, relatório circunstanciado dos recursos
alocados às linhas de crédito referidas no caput e
daqueles efetivamente utilizados, consignando,
obrigatoriamente, as justificativas do desempenho
alcançado.
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 2º O acesso às linhas de crédito específicas previstas
no caput deste artigo deverá ter tratamento
simplificado e ágil, com divulgação ampla das
respectivas condições e exigências.
(Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 3º (VETADO).
nº 155, de 2016)

(Incluído pela Lei Complementar
Produção de efeito

§ 4º
O Conselho Monetário Nacional - CMN
regulamentará o percentual mínimo de direcionamento
dos recursos de que trata o caput, inclusive no tocante
aos recursos de que trata a alínea b do inciso III do art.
10 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Art. 58-A. Os bancos públicos e privados não poderão
contabilizar, para cumprimento de metas, empréstimos
realizados a pessoas físicas, ainda que sócios de
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empresas, como disponibilização de crédito para
microempresas e empresas de pequeno porte.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 59. As instituições referidas no caput do art. 58
desta Lei Complementar devem se articular com as
respectivas entidades de apoio e representação das
microempresas e empresas de pequeno porte, no
sentido de proporcionar e desenvolver programas de
treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação
tecnológica.
Art. 60. (VETADO).
Art. 60-A. Poderá ser instituído Sistema Nacional de
Garantias de Crédito pelo Poder Executivo, com o
objetivo de facilitar o acesso das microempresas e
empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços
das instituições financeiras, o qual, na forma de
regulamento, proporcionará a elas tratamento
diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de
atendimento a outros públicos-alvo.
Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias de
Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional.
Art. 60-B. Os fundos garantidores de risco de crédito
empresarial que possuam participação da União na
composição do seu capital atenderão, sempre que
possível, as operações de crédito que envolvam
microempresas e empresas de pequeno porte, definidas
na forma do art. 3º desta Lei.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 60-C. (VETADO).
Complementar nº 147, de 2014)

(Incluído pela Lei

Art. 61. Para fins de apoio creditício às operações de
comércio exterior das microempresas e das empresas
de pequeno porte, serão utilizados os parâmetros de
enquadramento ou outros instrumentos de alta
significância para as microempresas, empresas de
pequeno porte exportadoras segundo o porte de
empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul MERCOSUL.
Art. 61-A. Para incentivar as atividades de inovação e os
investimentos produtivos, a sociedade enquadrada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos desta Lei Complementar, poderá admitir o
aporte de capital, que não integrará o capital social da
empresa.
(Incluído pela Lei Complementar nº
155, de 2016) Produção de efeito
§ 1º As finalidades de fomento a inovação e
investimentos produtivos deverão constar do contrato
de participação, com vigência não superior a sete anos.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 2º O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa
física ou por pessoa jurídica, denominadas investidor-
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anjo.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155,
de 2016) Produção de efeito
§ 3º A atividade constitutiva do objeto social é exercida
unicamente por sócios regulares, em seu nome
individual e sob sua exclusiva responsabilidade.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 4º O investidor-anjo:
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
I - não será considerado sócio nem terá qualquer direito
a gerência ou voto na administração da empresa;
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
II - não responderá por qualquer dívida da empresa,
inclusive em recuperação judicial, não se aplicando a ele
o art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil;
(Incluído pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
III - será remunerado por seus aportes, nos termos do
contrato de participação, pelo prazo máximo de cinco
anos.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155,
de 2016) Produção de efeito
§ 5º Para fins de enquadramento da sociedade como
microempresa ou empresa de pequeno porte, os
valores de capital aportado não são considerados
receitas da sociedade.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 6º Ao final de cada período, o investidor-anjo fará jus
à remuneração correspondente aos resultados
distribuídos, conforme contrato de participação, não
superior a 50% (cinquenta por cento) dos lucros da
sociedade enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 7º O investidor-anjo somente poderá exercer o direito
de resgate depois de decorridos, no mínimo, dois anos
do aporte de capital, ou prazo superior estabelecido no
contrato de participação, e seus haveres serão pagos na
forma do art. 1.031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil, não podendo ultrapassar o valor
investido devidamente corrigido.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 8º O disposto no § 7º deste artigo não impede a
transferência da titularidade do aporte para terceiros.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
§ 9º A transferência da titularidade do aporte para
terceiro alheio à sociedade dependerá do
consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual
expressa em contrário.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
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§ 10. O Ministério da Fazenda poderá regulamentar a
tributação sobre retirada do capital investido.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Art. 61-B. A emissão e a titularidade de aportes
especiais não impedem a fruição do Simples Nacional.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Art. 61-C. Caso os sócios decidam pela venda da
empresa, o investidor-anjo terá direito de preferência
na aquisição, bem como direito de venda conjunta da
titularidade do aporte de capital, nos mesmos termos e
condições que forem ofertados aos sócios regulares.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Art. 61-D. Os fundos de investimento poderão aportar
capital como investidores-anjos em microempresas e
empresas de pequeno porte.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
Seção II
Das Responsabilidades do Banco Central do Brasil
Art. 62. O Banco Central do Brasil disponibilizará dados
e informações das instituições financeiras integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, inclusive por meio do
Sistema de Informações de Crédito - SCR, de modo a
ampliar o acesso ao crédito para microempresas e
empresas de pequeno porte e fomentar a competição
bancária.
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 1º O disposto no caput deste artigo alcança a
disponibilização de dados e informações específicas
relativas ao histórico de relacionamento bancário e
creditício das microempresas e das empresas de
pequeno porte, apenas aos próprios titulares.
§ 2º O Banco Central do Brasil poderá garantir o acesso
simplificado, favorecido e diferenciado dos dados e
informações constantes no § 1º deste artigo aos seus
respectivos interessados, podendo a instituição optar
por realizá-lo por meio das instituições financeiras, com
as quais o próprio cliente tenha relacionamento.
Seção III
Das Condições de Acesso aos Depósitos Especiais do
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
Art. 63. O CODEFAT poderá disponibilizar recursos
financeiros por meio da criação de programa específico
para as cooperativas de crédito de cujos quadros de
cooperados
participem
microempreendedores,
empreendedores de microempresa e empresa de
pequeno porte bem como suas empresas.
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Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste
artigo deverão ser destinados exclusivamente às
microempresas e empresas de pequeno porte.
Capítulo X
Do Estímulo à Inovação
Seção I
Disposições Gerais
Art. 64. Para os efeitos desta Lei Complementar
considera-se:
I - inovação: a concepção de um novo produto ou
processo de fabricação, bem como a agregação de
novas funcionalidades ou características ao produto ou
processo que implique melhorias incrementais e efetivo
ganho de qualidade ou produtividade, resultando em
maior competitividade no mercado;
II - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza
pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o
financiamento de ações que visem a estimular e
promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia
e da inovação;
III - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou
entidade da administração pública que tenha por
missão institucional, dentre outras, executar atividades
de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou
tecnológico;
IV - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão
constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de
gerir sua política de inovação;
V - instituição de apoio: instituições criadas sob o
amparo da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994,
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa,
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico.
VI - instrumentos de apoio tecnológico para a inovação:
qualquer serviço disponibilizado presencialmente ou na
internet que possibilite acesso a informações,
orientações, bancos de dados de soluções de
informações, respostas técnicas, pesquisas e atividades
de apoio complementar desenvolvidas pelas
instituições previstas nos incisos II a V deste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Seção II
Do Apoio à Inovação
Art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, e as respectivas agências de fomento, as
ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as instituições
de apoio manterão programas específicos para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte,
inclusive quando estas revestirem a forma de
incubadoras, observando-se o seguinte:
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I - as condições de acesso serão diferenciadas,
favorecidas e simplificadas;
II - o montante disponível e suas condições de acesso
deverão ser expressos nos respectivos orçamentos e
amplamente divulgados.
§ 1º As instituições deverão publicar, juntamente com
as respectivas prestações de contas, relatório
circunstanciado das estratégias para maximização da
participação do segmento, assim como dos recursos
alocados às ações referidas no caput deste artigo e
aqueles efetivamente utilizados, consignando,
obrigatoriamente, as justificativas do desempenho
alcançado no período.
§ 2º As pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo
terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte
por cento) dos recursos destinados à inovação para o
desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou
nas empresas de pequeno porte.
§ 3º
Os órgãos e entidades integrantes da
administração pública federal, estadual e municipal
atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação
tecnológica terão por meta efetivar suas aplicações, no
percentual mínimo fixado neste artigo, em programas e
projetos de apoio às microempresas ou às empresas de
pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, no primeiro trimestre de cada
ano, informação relativa aos valores alocados e a
respectiva relação percentual em relação ao total dos
recursos destinados para esse fim.
(Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 4º Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) as alíquotas
dos impostos e contribuições a seguir indicados,
incidentes na aquisição, ou importação, de
equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos,
acessórios, sobressalentes e ferramentas que os
acompanhem, na forma definida em regulamento,
quando adquiridos, ou importados, diretamente por
microempresas ou empresas de pequeno porte para
incorporação ao seu ativo imobilizado:
I - a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição
para o PIS/Pasep, à Cofins-Importação e à Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e
II - os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS.
§ 5º A microempresa ou empresa de pequeno porte,
adquirente de bens com o benefício previsto no § 4º
deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses previstas em
regulamento, a recolher os impostos e contribuições
que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros e multa,
de mora ou de ofício, contados a partir da data da
aquisição, no mercado interno, ou do registro da
declaração de importação - DI, calculados na forma da
legislação que rege a cobrança do tributo não pago.
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§ 6º Para efeito da execução do orçamento previsto
neste artigo, os órgãos e instituições poderão alocar os
recursos destinados à criação e ao custeio de ambientes
de inovação, incluindo incubadoras, parques e centros
vocacionais tecnológicos, laboratórios metrológicos, de
ensaio, de pesquisa ou apoio ao treinamento, bem
como custeio de bolsas de extensão e remuneração de
professores, pesquisadores e agentes envolvidos nas
atividades de apoio tecnológico complementar.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito
de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o
empresário
individual
caracterizado
como
microempresa na forma desta Lei Complementar que
aufira receita bruta anual até o limite previsto no § 1º
do art. 18-A.

Art. 66. No primeiro trimestre do ano subseqüente, os
órgãos e entidades a que alude o art. 67 desta Lei
Complementar transmitirão ao Ministério da Ciência e
Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos
realizados, compreendendo a análise do desempenho
alcançado.

Art. 69. (VETADO).

Art. 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência
e Tecnologia estaduais e municipais deverão elaborar e
divulgar relatório anual indicando o valor dos recursos
recebidos, inclusive por transferência de terceiros, que
foram aplicados diretamente ou por organizações
vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, no segmento
das microempresas e empresas de pequeno porte,
retratando e avaliando os resultados obtidos e
indicando as previsões de ações e metas para ampliação
de sua participação no exercício seguinte.
Seção III
Do Apoio à Certificação
Art. 67-A. O órgão competente do Poder Executivo
disponibilizará na internet informações sobre
certificação de qualidade de produtos e processos para
microempresas e empresas de pequeno porte.
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito
Parágrafo único. Os órgãos da administração direta e
indireta e as entidades certificadoras privadas,
responsáveis pela criação, regulação e gestão de
processos de certificação de qualidade de produtos e
processos, deverão, sempre que solicitados,
disponibilizar ao órgão competente do Poder Executivo
informações referentes a procedimentos e normas
aplicáveis aos processos de certificação em seu escopo
de atuação.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 155, de 2016) Produção de efeito
Capítulo XI
Das Regras Civis E Empresariais
Seção I
Das Regras Civis
Subseção I
Do Pequeno Empresário
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Subseção II
(VETADO).
Seção II
Das Deliberações Sociais e da Estrutura Organizacional
Art. 70. As microempresas e as empresas de pequeno
porte são desobrigadas da realização de reuniões e
assembléias em qualquer das situações previstas na
legislação civil, as quais serão substituídas por
deliberação representativa do primeiro número inteiro
superior à metade do capital social.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica caso
haja disposição contratual em contrário, caso ocorra
hipótese de justa causa que enseje a exclusão de sócio
ou caso um ou mais sócios ponham em risco a
continuidade da empresa em virtude de atos de
inegável gravidade.
§ 2º Nos casos referidos no § 1º deste artigo, realizarse-á reunião ou assembléia de acordo com a legislação
civil.
Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata
esta Lei Complementar, nos termos da legislação civil,
ficam dispensados da publicação de qualquer ato
societário.
Seção III
Do Nome Empresarial
Art. 72. (Revogado).
Seção IV
Do Protesto de Títulos
Art. 73. O protesto de título, quando o devedor for
microempresário ou empresa de pequeno porte, é
sujeito às seguintes condições:
I - sobre os emolumentos do tabelião não incidirão
quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e
contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira
de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos,
fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de
associação de classe, criados ou que venham a ser
criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada
a cobrança do devedor das despesas de correio,
condução e publicação de edital para realização da
intimação;
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II - para o pagamento do título em cartório, não poderá
ser exigido cheque de emissão de estabelecimento
bancário, mas, feito o pagamento por meio de cheque,
de emissão de estabelecimento bancário ou não, a
quitação dada pelo tabelionato de protesto será
condicionada à efetiva liquidação do cheque;
III - o cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de
declaração de anuência do credor, salvo no caso de
impossibilidade de apresentação do original protestado;
IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e
III do caput deste artigo, o devedor deverá provar sua
qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno
porte perante o tabelionato de protestos de títulos,
mediante documento expedido pela Junta Comercial ou
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o
caso;
V - quando o pagamento do título ocorrer com cheque
sem a devida provisão de fundos, serão
automaticamente suspensos pelos cartórios de
protesto, pelo prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios
previstos
para
o
devedor
neste
artigo,
independentemente da lavratura e registro do
respectivo protesto.
Art. 73-A. São vedadas cláusulas contratuais relativas à
limitação da emissão ou circulação de títulos de crédito
ou direitos creditórios originados de operações de
compra e venda de produtos e serviços por
microempresas e empresas de pequeno porte.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Capítulo XII
Do Acesso à Justiça
Seção I
Do Acesso aos Juizados Especiais
Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de
pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o
disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da
Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim
como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas
como proponentes de ação perante o Juizado Especial,
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
Art. 74-A. O Poder Judiciário, especialmente por meio
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e o Ministério da
Justiça implementarão medidas para disseminar o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas
e empresas de pequeno porte em suas respectivas áreas
de competência.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
Seção II
Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem
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Art. 75. As microempresas e empresas de pequeno
porte deverão ser estimuladas a utilizar os institutos de
conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução
dos seus conflitos.
§ 1º Serão reconhecidos de pleno direito os acordos
celebrados no âmbito das comissões de conciliação
prévia.
§ 2º O estímulo a que se refere o caput deste artigo
compreenderá campanhas de divulgação, serviços de
esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido no tocante aos custos administrativos e
honorários cobrados.
Seção III
Das Parcerias
Art. 75-A. Para fazer face às demandas originárias do
estímulo previsto nos arts. 74 e 75 desta Lei
Complementar, entidades privadas, públicas, inclusive o
Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si,
objetivando a instalação ou utilização de ambientes
propícios para a realização dos procedimentos
inerentes abusca da solução de conflitos.
Art. 75-B. (VETADO).
Complementar nº 155, de 2016)

(Incluído pela Lei
Produção de efeito

Capítulo XIII
Do Apoio e da Representação
Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei
Complementar, bem como para desenvolver e
acompanhar
políticas
públicas
voltadas
às
microempresas e empresas de pequeno porte, o poder
público, em consonância com o Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob a
coordenação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa
da Presidência da República, deverá incentivar e apoiar
a criação de fóruns com participação dos órgãos
públicos competentes e das entidades vinculadas ao
setor.
(Redação dada pela Lei nº 12.792, de
2013)
Parágrafo único. A Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República coordenará com
as entidades representativas das microempresas e
empresas de pequeno porte a implementação dos
fóruns regionais nas unidades da federação.
(Redação dada pela Lei nº 12.792, de 2013)
Art. 76-A. As instituições de representação e apoio
empresarial deverão promover programas de
sensibilização, de informação, de orientação e apoio, de
educação fiscal, de regularidade dos contratos de
trabalho e de adoção de sistemas informatizados e
eletrônicos, como forma de estímulo à formalização de
empreendimentos, de negócios e empregos, à
ampliação da competitividade e à disseminação do
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associativismo
entre
as
microempresas,
os
microempreendedores individuais, as empresas de
pequeno porte e equiparados.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
Capítulo XIV
Disposições Finais e Transitórias
Art. 77. Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê
Gestor expedirá, em 30 (trinta) meses, as instruções que
se fizerem necessárias à sua execução.
§ 1º O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria
da Receita Federal, a Secretaria da Receita
Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e
demais atos necessários para assegurar o pronto e
imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado
e favorecido às microempresas e às empresas de
pequeno porte.
§ 2º A administração direta e indireta federal, estadual
e municipal e as entidades paraestatais acordarão, no
prazo previsto no § 1º deste artigo, as providências
necessárias à adaptação dos respectivos atos
normativos ao disposto nesta Lei Complementar.
§ 3º (VETADO).
§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto no
inciso I do § 6º do art. 13 desta Lei Complementar até
31 de dezembro de 2008.
§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2009, perderão eficácia
as substituições tributárias que não atenderem à
disciplina estabelecida na forma do § 4º deste artigo.
§ 6º O Comitê de que trata o inciso III do caput do art.
2º desta Lei Complementar expedirá, até 31 de
dezembro de 2009, as instruções que se fizerem
necessárias relativas a sua competência.
Art. 78. (Revogado).
Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples
Nacional, parcelamento, em até 100 (cem) parcelas
mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas
Públicas federal, estadual ou municipal, de
responsabilidade da microempresa ou empresa de
pequeno porte e de seu titular ou sócio, com
vencimento até 30 de junho de 2008.
§ 1º O valor mínimo da parcela mensal será de R$
100,00 (cem reais), considerados isoladamente os
débitos para com a Fazenda Nacional, para com a
Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos
Municípios ou do Distrito Federal.
§ 2º Esse parcelamento alcança inclusive débitos
inscritos em dívida ativa.
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§ 3º O parcelamento será requerido à respectiva
Fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja em
débito.
§ 3º-A O parcelamento deverá ser requerido no prazo
estabelecido em regulamentação do Comitê Gestor.
§ 4º Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais
regras vigentes para parcelamento de tributos e
contribuições federais, na forma regulamentada pelo
Comitê Gestor.
§ 5º (VETADO)
§ 6º (VETADO)
§ 7º (VETADO)
§ 8º (VETADO)
§ 9º O parcelamento de que trata o caput deste artigo
não se aplica na hipótese de reingresso de
microempresa ou empresa de pequeno porte no
Simples Nacional.
Art. 79-A. (VETADO)
Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores
ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na
forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar deverão
ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007.
Art. 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno
porte que, em 30 de junho de 2007, se enquadravam no
regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e que não ingressaram no regime previsto no art.
12 desta Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1º
de julho de 2007, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o
sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na
forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro
presumido.
§ 2º A opção pela tributação com base no lucro
presumido dar-se-á pelo pagamento, no vencimento, do
IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3º (terceiro)
trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, com o
pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho
de 2007 com base na estimativa mensal.
Art. 79-D Excepcionalmente, para os fatos geradores
ocorridos entre 1º de julho de 2007 e 31 de dezembro
de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam atividade
sujeita simultaneamente à incidência do IPI e do ISS
deverão recolher o ISS diretamente ao Município em
que este imposto é devido até o último dia útil de
fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, o
disposto no parágrafo único do art. 100 da Lei nº 5.172,
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de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional CTN.

Art. 82. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

Art. 79-E. A empresa de pequeno porte optante pelo
Simples Nacional em 31 de dezembro de 2017 que
durante o ano-calendário de 2017 auferir receita bruta
total anual entre R$ 3.600.000,01 (três milhões,
seiscentos mil reais e um centavo) e R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais) continuará
automaticamente incluída no Simples Nacional com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, ressalvado o
direito de exclusão por comunicação da optante.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
Produção de efeito

“Art. 9º ..........................................................................

Art. 80. O art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
fica acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, passando o
parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 21.
§ 2º É de 11% (onze por cento) sobre o valor
correspondente ao limite mínimo mensal do salário-decontribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria,
sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e
do segurado facultativo que optarem pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.
§ 3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º
deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição
correspondente para fins de obtenção da aposentadoria
por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do
tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a
contribuição mensal mediante o recolhimento de mais
9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios de
que trata o disposto no art. 34 desta Lei.” (NR)
Art. 81. O art. 45 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 45.
§ 2º Para apuração e constituição dos créditos a que se
refere o § 1º deste artigo, a Seguridade Social utilizará
como base de incidência o valor da média aritmética
simples
dos
maiores
salários-de-contribuição,
reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento)
de todo o período contributivo decorrido desde a
competência julho de 1994.
§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º
deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) ao mês, capitalizados
anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%
(cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez por cento).
§ 7º A contribuição complementar a que se refere o § 3º
do art. 21 desta Lei será exigida a qualquer tempo, sob
pena de indeferimento do benefício.” (NR)
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§ 1º O Regime Geral de Previdência Social - RGPS
garante a cobertura de todas as situações expressas no
art. 1º desta Lei, exceto as de desemprego involuntário,
objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo
de contribuição para o trabalhador de que trata o § 2º
do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.” (NR)
“Art...
I-.
c) aposentadoria por tempo de contribuição;
§ 3º O segurado contribuinte individual, que trabalhe
por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que
contribuam na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria
por tempo de contribuição.” (NR)
“Art. 55.
§ 4º Não será computado como tempo de contribuição,
para efeito de concessão do benefício de que trata esta
subseção, o período em que o segurado contribuinte
individual ou facultativo tiver contribuído na forma do §
2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
salvo se tiver complementado as contribuições na forma
do § 3º do mesmo artigo.” (NR)
Art. 83. O art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
fica acrescido do seguinte § 2º, passando o parágrafo
único a vigorar como § 1º:
“Art. 94.
§ 2º Não será computado como tempo de contribuição,
para efeito dos benefícios previstos em regimes
próprios de previdência social, o período em que o
segurado contribuinte individual ou facultativo tiver
contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as
contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo.” (NR)
Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 58. .
§ 3º Poderão ser fixados, para as microempresas e
empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou
convenção coletiva, em caso de transporte fornecido
pelo empregador, em local de difícil acesso ou não
servido por transporte público, o tempo médio
despendido pelo empregado, bem como a forma e a
natureza da remuneração.” (NR)
Art. 85. (VETADO).
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Art. 85-A. Caberá ao Poder Público Municipal designar
Agente de Desenvolvimento para a efetivação do
disposto nesta Lei Complementar, observadas as
especificidades locais.
§ 1º A função de Agente de Desenvolvimento
caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações
públicas para a promoção do desenvolvimento local e
territorial, mediante ações locais ou comunitárias,
individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das
disposições e diretrizes contidas nesta Lei
Complementar, sob supervisão do órgão gestor local
responsável pelas políticas de desenvolvimento.
§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os
seguintes requisitos:
I - residir na área da comunidade em que atuar;
II - haver concluído, com aproveitamento, curso de
qualificação básica para a formação de Agente de
Desenvolvimento; e
III - possuir formação ou experiência compatível com a
função a ser exercida;
(Redação dada pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
IV - ser preferencialmente servidor efetivo do
Município.
§ 3º A Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República juntamente com as entidades
municipalistas e de apoio e representação empresarial
prestarão suporte aos referidos agentes na forma de
capacitação, estudos e pesquisas, publicações,
promoção de intercâmbio de informações e
experiências.
(Redação dada pela Lei nº
12.792, de 2013)
Art. 86. As matérias tratadas nesta Lei Complementar
que não sejam reservadas constitucionalmente a lei

complementar poderão ser objeto de alteração por lei
ordinária.
Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 63, de
11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º .
§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada
Município:
I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor
das prestações de serviços, no seu território, deduzido
o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;
II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se
refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição
Federal, e, em outras situações, em que se dispensem
os controles de entrada, considerar-se-á como valor
adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento)
da receita bruta. (NR)
Art. 87-A. Os Poderes Executivos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios expedirão, anualmente,
até o dia 30 de novembro, cada um, em seus respectivos
âmbitos de competência, decretos de consolidação da
regulamentação
aplicável
relativamente
às
microempresas e empresas de pequeno porte.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação, ressalvado o regime de tributação
das microempresas e empresas de pequeno porte, que
entra em vigor em 1º de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de
2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e a Lei
nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.

1.5 – LEI Nº 8.429/1992 ( IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA)
1.5.1 - Atos que Importam Enriquecimento Ilícito - art. 9º
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta
lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel
ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica,
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem,
gratificação ou presente de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado
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por ação ou omissão decorrente das atribuições do
agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta,
para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem
móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas
entidades referidas no art. 1º por preço superior ao
valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta,
para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado;
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IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos,
máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem
como o trabalho de servidores públicos, empregados ou
terceiros contratados por essas entidades;
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática
de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade
ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre
medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer
outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida,
qualidade ou característica de mercadorias ou bens
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no
art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de

qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido
ou amparado por ação ou omissão decorrente das
atribuições do agente público, durante a atividade;
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta
lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei.

1.5.2 - Atos que Causam Prejuízo ao Erário - art. 10
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei,
e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física
ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou
jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente
despersonalizado, ainda que de fins educativos ou
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1º desta lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação
de bem integrante do patrimônio de qualquer das
entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a
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prestação de serviço por parte delas, por preço inferior
ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia
insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de
processo seletivo para celebração de parcerias com
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente; (Redação dada pela Lei nº 13.019, de
2014)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do
patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a
sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;
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XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço
particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor
público, empregados ou terceiros contratados por essas
entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha
por objeto a prestação de serviços públicos por meio da
gestão associada sem observar as formalidades
previstas na lei;
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público
sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem
observar as formalidades previstas na lei.
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a
incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física
ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos
transferidos pela administração pública a entidades
privadas mediante celebração de parcerias, sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie;
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou
jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores

públicos transferidos pela administração pública a
entidade privada mediante celebração de parcerias,
sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com
entidades privadas sem a observância das formalidades
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e
análise das prestações de contas de parcerias firmadas
pela administração pública com entidades privadas;
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Incluído
pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)

1.5.3 - Atos que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública - art. 11
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em
razão das atribuições e que deva permanecer em
segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de
medida política ou econômica capaz de afetar o preço
de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração,
fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas
pela administração pública com entidades privadas.
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de
acessibilidade previstos na legislação.
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da
prestação de serviços na área de saúde sem a prévia
celebração de contrato, convênio ou instrumento
congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

1.5.4 - Das Pena - art. 12
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às
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seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do
fato:
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I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez
anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor
do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes
o valor do dano e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8
(oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do
benefício financeiro ou tributário concedido.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei
o juiz levará em conta a extensão do dano causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

1.5.5 - Procedimento Administrativos e Processo Judicial - art. 17
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da
medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas
ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá
as ações necessárias à complementação do
ressarcimento do patrimônio público.
§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto
no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de
1965.
(Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo
como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei,
sob pena de nulidade.
§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do
juízo para todas as ações posteriormente intentadas
que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.18035, de 2001)
§ 6º A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões
fundamentadas da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a legislação vigente,
inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do
Código de Processo Civil.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
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§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará
autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para
oferecer manifestação por escrito, que poderá ser
instruída com documentos e justificações, dentro do
prazo de quinze dias.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta
dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se
convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para
apresentar contestação.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá
agravo de instrumento.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a
inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá
o processo sem julgamento do mérito.
(Incluído
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições
realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto
no art. 221, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera
pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar
no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o §
4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116,
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de 31 de julho de 2003. (Incluído pela Lei Complementar
nº 157, de 2016)

1.5.6 - Da Prescrição - art. 23
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:

demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.

I - até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;

III - até cinco anos da data da apresentação à
administração pública da prestação de contas final pelas
entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta
Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
(Vigência)

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com

1.6 – JURISPRUDÊNCIA STJ
Súmula 611
Desde que devidamente motivada e com amparo em
investigação ou sindicância, é permitida a instauração
de processo administrativo disciplinar com base em
denúncia anônima, em face do poder-dever de
autotutela imposto à Administração. (Súmula 611,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe
14/05/2018)
EREsp 479.812/SP
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
TIPIFICAÇÃO.
INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO,
NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E
CULPA, PELO MENOS, NAS HIPÓTESES DO ART. 10).
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1ª SEÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
(EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010,
DJe 27/09/2010)
AgRg no RMS 37924/GO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO.

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

ANULAÇÃO.
COATORA.

RECLASSIFICAÇÃO.

AUTORIDADE

GOVERNADOR. ILEGITIMIDADE.
1. O que se busca com o presente mandado de
segurança é a atribuição da pontuação referente a
questão 79, em razão de sua anulação, e a consequente
reclassificação dos recorrentes. Daí, sim, para terem
direito à nomeação.
2. A autoridade coatora, para fins de impetração de
mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena,
de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda,
aquela que detém competência para corrigir a suposta
ilegalidade. Inteligência do art. 6.º, § 3.º, da Lei n.º
12.016/2009.
3. No presente caso, constatada a ilegalidade da não
concessão da pontuação da questão anulada, a
autoridade competente para proceder à reclassificação
dos recorrentes seria a banca examinadora responsável
pelo certame, uma vez que é ela a executora direta da
ilegalidade atacada. O Governador do Estado teria
competência para nomeação e o empossamento dos
candidatos, mas não para corrigir a alegada
reclassificação que daria o direito à posse.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/04/2013, DJe 16/04/2013)
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1.7 – LEI Nº 12.016/2009 (MANDADO DE SEGURANÇA)
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o prazo legal para a impetração.
§ 1º Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro
grau caberá apelação e, quando a competência para o
julgamento do mandado de segurança couber
originariamente a um dos tribunais, do ato do relator

caberá agravo para o órgão competente do tribunal que
integre.
§ 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido
após o despacho da petição inicial.
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado.

1.8 – CTN
1.8.1 - Taxas - art. 77 e 78
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de
suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição.
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou
fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto
nem ser calculada em função do capital das empresas.
(Vide Ato Complementar nº 34, de 1967)
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato

ou abstenção de fato, em razão de intêresse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
(Redação dada
pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão
competente nos limites da lei aplicável, com
observância do processo legal e, tratando-se de
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso
ou desvio de poder.

1.9 – CÓDIGO PROCESSUAL PENAL
1.9.1 – Da ação Civil - art. 65 e 67
Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que
reconhecer ter sido o ato praticado em estado de
necessidade, em legítima defesa, em estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direito.
Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da
ação civil:
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I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das
peças de informação;
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
III - a sentença absolutória que decidir que o fato
imputado não constitui crime.
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1.9.2 - Da Sentença - art. 386
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa
na parte dispositiva, desde que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração penal;
IV – estar provado que o réu não concorreu para a
infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de
2008)
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a
infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de
2008)

art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver
fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada
pela Lei nº 11.690, de 2008)
VII – não existir prova suficiente para
condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

a

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:
I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;
II – ordenará a cessação das medidas cautelares e
provisoriamente aplicadas; (Redação dada pela Lei nº
11.690, de 2008)
III - aplicará medida de segurança, se cabível.

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou
isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do

1.10 – CÓDIGO CIVIL
1.10.1 - Do Lugar do Pagamento - art. 327
Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do
devedor, salvo se as partes convencionarem

diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da
natureza da obrigação ou das circunstâncias.

1.10.2 - Da Preempção ou Preferência - art. 519
Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o
destino para que se desapropriou, ou não for utilizada

em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado
direito de preferência, pelo preço atual da coisa.

1.10.3 - Da Obrigação de Indenizar - art. 935
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da
criminal, não se podendo questionar mais sobre a
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor,

quando estas questões se acharem decididas no juízo
criminal.

1.11 – CÓDIGO PENAL
1.11.1 - Exclusão de Ilicitude - art. 23
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)

80

379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
II - em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.(Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)

1.11.2 - Efeitos da Condenação - art. 92
Art. 92 - São também efeitos da condenação:(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a perda de cargo, função pública ou mandato
eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por
tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados
com abuso de poder ou violação de dever para com a
Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por
tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais
casos. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da
tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena
de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular
do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro
descendente
ou
contra
tutelado
ou
curatelado; (Redação dada pela Lei nº 13.715, de 2018)
III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado
como meio para a prática de crime doloso. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não
são automáticos, devendo ser motivadamente
declarados na sentença. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

1.11.3 - Do Dano - art. 163
Dano

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

1.12 - LEI Nº 8.112/90
1.12.1 - Das Concessões - art. 97
Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço: (Redação dada pela Medida
provisória nº 632, de 2013)
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II - pelo período comprovadamente necessário para
alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em
qualquer caso, a 2 (dois) dias;
(Redação dada pela Lei
nº 12.998, de 2014)

III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de :
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob
guarda ou tutela e irmãos.

1.12.2 - Das Responsabilidades - art. 125
Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas
poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
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Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que negue
a existência do fato ou sua autoria.
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1.12.3 - Do Processo Administrativo Disciplinar - art. 144
Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão
objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam
formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar
evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia
será arquivada, por falta de objeto.

1.13 - LEI Nº 8.666/93
1.13.1 - Das Alienações - art. 17
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as
entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e
de licitação na modalidade de concorrência, dispensada
esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão
ou entidade da administração pública, de qualquer
esfera de governo, ressalvado o disposto nas
alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de
2009)
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos
constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;
d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da administração
pública, de qualquer esfera de governo;
(Incluída
pela Lei nº 8.883, de 1994)
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão
de direito real de uso, locação ou permissão de uso de
bens imóveis residenciais construídos, destinados ou
efetivamente utilizados no âmbito de programas
habitacionais ou de regularização fundiária de interesse
social desenvolvidos por órgãos ou entidades da
administração pública; (Redação dada pela Lei nº
11.481, de 2007)
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata
o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976,
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da
Administração Pública em cuja competência legal
inclua-se tal atribuição;
(Incluído pela Lei nº 11.196,
de 2005)
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h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento,
concessão de direito real de uso, locação ou permissão
de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local
com área de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de
regularização
fundiária
de
interesse
social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da
administração pública; (Incluído pela Lei nº 11.481, de
2007)
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita
ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do
Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata
o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de
2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os
requisitos legais; e (Redação dada pela Lei nº 13.465,
2017)
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de
licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de
interesse social, após avaliação de sua oportunidade e
conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha
de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou
entidades da Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em
bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por
órgãos ou entidades da Administração Pública, em
virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros
órgãos ou entidades da Administração Pública, sem
utilização previsível por quem deles dispõe.
§ 1o Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso
I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua
doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica
doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.
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§ 2o A Administração também poderá conceder título de
propriedade ou de direito real de uso de imóveis,
dispensada licitação, quando o uso destinarse: (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais,
desde que não exceda mil e quinhentos hectares,
vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a
esse limite; (Redação dada pela Lei nº 11.763, de 2008)

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública,
qualquer que seja a localização do imóvel;
(Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área
decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do
caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste
parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II - a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento
ou ato normativo do órgão competente, haja
implementado os requisitos mínimos de cultura,
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre
área rural, observado o limite de que trata o § 1o do art.
6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009; (Redação
dada pela Lei nº 13.465, 2017)
§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam
dispensadas de autorização legislativa, porém
submetem-se
aos
seguintes
condicionamentos:
(Redação dada pela Lei nº
11.952, de 2009)
I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção
por particular seja comprovadamente anterior a 1o de
dezembro de 2004;
(Incluído pela Lei nº 11.196, de
2005)
II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do
regime legal e administrativo da destinação e da
regularização fundiária de terras públicas; (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)
III - vedação de concessões para hipóteses de
exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de
destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou
administrativas de zoneamento ecológico-econômico;
e
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
IV - previsão de rescisão automática da concessão,
dispensada notificação, em caso de declaração de
utilidade, ou necessidade pública ou interesse
social. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste
artigo: (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não
sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente a sua
exploração
mediante
atividades
agropecuárias;
(Incluído pela Lei nº 11.196, de
2005)

IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de 2008)
§ 3o Entende-se por investidura, para os fins desta
lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de
área remanescente ou resultante de obra pública, área
esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por
preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse
não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor
constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta
lei; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na
falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins
residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a
usinas hidrelétricas, desde que considerados
dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não
integrem a categoria de bens reversíveis ao final da
concessão.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos,
o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob
pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação
no caso de interesse público devidamente
justificado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, caso o
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de
financiamento, a cláusula de reversão e demais
obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo
grau em favor do doador. (Incluído pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 6o Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou
globalmente, em quantia não superior ao limite previsto
no art. 23, inciso II, alínea "b" desta Lei, a Administração
poderá permitir o leilão. (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

1.13.2 - Da Licitação - art. 21
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e
dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com antecedência,
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no mínimo, por uma vez:
8.883, de 1994)

(Redação dada pela Lei nº

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de
licitação feita por órgão ou entidade da Administração
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Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras
financiadas parcial ou totalmente com recursos federais
ou garantidas por instituições federais;
(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal
quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal;
(Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e
também, se houver, em jornal de circulação no
Município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto
da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação
para ampliar a área de competição.
(Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em
que os interessados poderão ler e obter o texto integral
do edital e todas as informações sobre a licitação.
§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas
ou da realização do evento será:
I - quarenta e cinco dias para:
pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) concurso;
1994)

(Redação dada

(Incluída pela Lei nº 8.883, de

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado
contemplar o regime de empreitada integral ou quando
a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e
preço"
(Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
II - trinta dias para:
8.883, de 1994)

(Redação dada pela Lei nº

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea
"b" do inciso anterior;
(Incluída pela Lei nº 8.883,
de 1994)
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo
"melhor técnica" ou "técnica e preço";
(Incluída
pela Lei nº 8.883, de 1994)
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não
especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
IV - cinco dias úteis para convite.
pela Lei nº 8.883, de 1994)

(Redação dada

§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior
serão contados a partir da última publicação do edital
resumido ou da expedição do convite, ou ainda da
efetiva disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer
mais tarde.
(Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
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§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
(Redação
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
(Vide Decreto nº
9.412, de 2018)
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais);
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
(Vide Decreto nº 9.412, de 2018)
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil reais);
(Redação dada pela Lei
nº 9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais);
(Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)
II - para compras e serviços não referidos no inciso
anterior:
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
(Vide Decreto nº 9.412, de 2018)
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
(Vide
Decreto nº 9.412, de 2018)
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais). (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de
bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a
cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou
compra, há de corresponder licitação distinta,
preservada a modalidade pertinente para a execução do
objeto em licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação cabível,
qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na
compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o
disposto no art. 19, como nas concessões de direito real
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de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se
neste último caso, observados os limites deste artigo, a
tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser
de cadastro internacional de fornecedores ou o convite,
quando não houver fornecedor do bem ou serviço no
País.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada
pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 4º Nos casos em que couber convite, a Administração
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso,
a concorrência.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

§ 5º É vedada a utilização da modalidade "convite" ou
"tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de
uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e
serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente,
sempre que o somatório de seus valores caracterizar o
caso de "tomada de preços" ou "concorrência",
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para
as parcelas de natureza específica que possam ser
executadas por pessoas ou empresas de especialidade
diversa daquela do executor da obra ou serviço.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 6º As organizações industriais da Administração
Federal direta, em face de suas peculiaridades,
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste
artigo também para suas compras e serviços em geral,
desde que para a aquisição de materiais aplicados
exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação
de meios operacionais bélicos pertencentes à União.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 7º Na compra de bens de natureza divisível e desde
que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é
permitida a cotação de quantidade inferior à
demandada na licitação, com vistas a ampliação da
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo
mínimo para preservar a economia de escala.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 8º No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o
dobro dos valores mencionados no caput deste artigo
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e
o triplo, quando formado por maior número. (Incluído
pela Lei nº 11.107, de 2005)
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso
I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas
de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e
serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II
do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
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III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;

V - quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas,
neste caso, todas as condições preestabelecidas;
VI - quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento;
VII - quando as propostas apresentadas consignarem
preços manifestamente superiores aos praticados no
mercado nacional, ou forem incompatíveis com os
fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em
que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e,
persistindo a situação, será admitida a adjudicação
direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao
constante do registro de preços, ou dos serviços;
(Vide § 3º do art. 48)
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito
público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a
Administração Pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;
(Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
IX - quando houver possibilidade de comprometimento
da segurança nacional, nos casos estabelecidos em
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho
de Defesa Nacional;
(Regulamento)
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento
das
finalidades
precípuas
da
administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia;
(Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
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XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou
fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual,
desde que atendida a ordem de classificação da licitação
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço,
devidamente corrigido;
XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a
realização dos processos licitatórios correspondentes,
realizadas diretamente com base no preço do dia;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino
ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição
dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação éticoprofissional e não tenha fins lucrativos;
(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de
acordo internacional específico aprovado pelo
Congresso Nacional, quando as condições ofertadas
forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou
entidade.
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de
formulários padronizados de uso da administração, e de
edições técnicas oficiais, bem como para prestação de
serviços de informática a pessoa jurídica de direito
público interno, por órgãos ou entidades que integrem
a Administração Pública, criados para esse fim
específico;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de
origem nacional ou estrangeira, necessários à
manutenção de equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses
equipamentos, quando tal condição de exclusividade for
indispensável para a vigência da garantia;
(Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o
abastecimento de navios, embarcações, unidades
aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando
em estada eventual de curta duração em portos,
aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por
motivo de movimentação operacional ou de
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais
puder comprometer a normalidade e os propósitos das
operações e desde que seu valor não exceda ao limite
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei:
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
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XIX - para as compras de material de uso pelas Forças
Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e
administrativo, quando houver necessidade de manter
a padronização requerida pela estrutura de apoio
logístico dos meios navais, aéreos e terrestres,
mediante parecer de comissão instituída por decreto;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XX - na contratação de associação de portadores de
deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada
idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração
Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento
de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado.
(Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
XXI - para a aquisição ou contratação de produto para
pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras
e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do
valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do
art. 23;
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de
energia elétrica e gás natural com concessionário,
permissionário ou autorizado, segundo as normas da
legislação específica;
(Incluído pela Lei nº 9.648,
de 1998)
XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e
controladas, para a aquisição ou alienação de bens,
prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no
mercado.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualificadas no
âmbito das respectivas esferas de governo, para
atividades contempladas no contrato de gestão.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXV - na contratação realizada por Instituição Científica
e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a
transferência de tecnologia e para o licenciamento de
direito de uso ou de exploração de criação protegida.
(Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente
da Federação ou com entidade de sua administração
indireta, para a prestação de serviços públicos de forma
associada nos termos do autorizado em contrato de
consórcio público ou em convênio de cooperação.
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XXVII - na contratação da coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva
de lixo, efetuados por associações ou cooperativas
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa
renda reconhecidas pelo poder público como catadores
de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos
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compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de
saúde pública.
(Redação dada pela Lei nº 11.445, de
2007).
(Vigência)
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços,
produzidos ou prestados no País, que envolvam,
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e
defesa nacional, mediante parecer de comissão
especialmente designada pela autoridade máxima do
órgão.
(Incluído pela Lei nº 11.484, de 2007).
XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços
para atender aos contingentes militares das Forças
Singulares brasileiras empregadas em operações de paz
no exterior, necessariamente justificadas quanto ao
preço e à escolha do fornecedor ou executante e
ratificadas pelo Comandante da Força.
(Incluído
pela Lei nº 11.783, de 2008).
XXX - na contratação de instituição ou organização,
pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a
prestação de serviços de assistência técnica e extensão
rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na
Reforma Agrária, instituído por lei federal.
(Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010)
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do
disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2
de dezembro de 2004, observados os princípios gerais
de contratação dela constantes.
(Incluído pela Lei
nº 12.349, de 2010)
XXXII - na contratação em que houver transferência de
tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema
Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, conforme elencados em ato da
direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da
aquisição destes produtos durante as etapas de
absorção tecnológica.
(Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012)
XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins
lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras
tecnologias sociais de acesso à água para consumo
humano e produção de alimentos, para beneficiar as
famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou
falta regular de água.
(Incluído pela Lei nº 12.873,
de 2013)
XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito
público interno de insumos estratégicos para a saúde
produzidos ou distribuídos por fundação que,
regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade
apoiar órgão da administração pública direta, sua
autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa,
extensão, desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão
administrativa e financeira necessária à execução
desses projetos, ou em parcerias que envolvam
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transferência de tecnologia de produtos estratégicos
para o Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do
inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para
esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado.
(Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o
aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que
configurada situação de grave e iminente risco à
segurança pública.
(Incluído pela Lei nº 13.500,
de 2017)
§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput
deste artigo serão 20% (vinte por cento) para compras,
obras e serviços contratados por consórcios públicos,
sociedade de economia mista, empresa pública e por
autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei,
como Agências Executivas.
(Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012)
§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade
que integre a administração pública estabelecido no
inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos
ou entidades que produzem produtos estratégicos para
o SUS, no âmbito da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, conforme elencados em ato da direção nacional
do SUS.
(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)
§ 3º A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do
caput, quando aplicada a obras e serviços de
engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos
em regulamentação específica.
(Incluído pela Lei
nº 13.243, de 2016)
§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput
do art. 9º à hipótese prevista no inciso XXI do caput.
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados
no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário
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exclusivo, desde que consagrado
especializada ou pela opinião pública.

pela

crítica

seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 1º
Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos
de dispensa, se comprovado superfaturamento,
respondem solidariamente pelo dano causado à
Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços
e o agente público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.

1.13.3 - Procedimento e Julgamento - art. 48 e 49
Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato
convocatório da licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente
inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo
consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso
de licitações de menor preço para obras e serviços de
engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado
pela administração, ou
(Incluído pela Lei nº
9.648, de 1998)
b) valor orçado pela administração.
pela Lei nº 9.648, de 1998)

(Incluído

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo
anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a

diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior
e
o
valor
da
correspondente
proposta.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou
todas as propostas forem desclassificadas, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito
dias úteis para a apresentação de nova documentação
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução
deste prazo para três dias úteis.
(Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
§ 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo
de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59
desta Lei.
§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 desta Lei.
§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório,
fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se
aos atos do procedimento de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.

1.13.4 - Dos Contratos - art. 58
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos
instituído por esta Lei confere à Administração, em
relação a eles, a prerrogativa de:
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I - modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado;
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II - rescindi-los, unilateralmente, nos
especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

casos

III - fiscalizar-lhes a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste;
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar
provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese
da necessidade de acautelar apuração administrativa de

faltas contratuais pelo contratado, bem como na
hipótese de rescisão do contrato administrativo.
§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias
dos contratos administrativos não poderão ser
alteradas sem prévia concordância do contratado.
§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas
econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas
para que se mantenha o equilíbrio contratual.

1.13.5 - Da Alteração dos Contratos - art. 65
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual
em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de
execução;
b) quando necessária a modificação do regime de
execução da obra ou serviço, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução
de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica
extraordinária
e
extracontratual.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder
os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I - (VETADO)

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre
os contratantes.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de
1998)
§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados
preços unitários para obras ou serviços, esses serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os
limites estabelecidos no § 1º deste artigo.
§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços,
se o contratado já houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela
Administração pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenização por outros danos eventualmente
decorrentes da supressão, desde que regularmente
comprovados.
§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que
aumente os encargos do contratado, a Administração
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio
econômico-financeiro inicial.
§ 7º (VETADO)
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§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao
reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações,
compensações
ou
penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações

orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.

1.13.6 - Da Execução dos Contratos - art. 73 e 74
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será
recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de
equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação.
§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande
vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra

ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.
§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste
artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e
previstos no edital.
§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a
verificação a que se refere este artigo não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos
prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde
que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias
anteriores à exaustão dos mesmos.
Art. 74.
Poderá ser dispensado o recebimento
provisório nos seguintes casos:
I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II - serviços profissionais;
III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23,
inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se
componham de aparelhos, equipamentos e instalações
sujeitos à verificação de funcionamento e
produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento
será feito mediante recibo.

1.13.7 - Inexecução e Rescisão dos Contratos - art. 78
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
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V - a paralisação da obra, do serviço ou do
fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores;
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VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua
execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta
Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras,
serviços ou compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do
art. 65 desta Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente

imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a
situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos devidos pela Administração decorrentes de
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de
área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art.
27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

1.14 - LEI Nº 7.210/84
1.14.1 - Da Disciplina - art. 47 e 48
Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa
conforme
as
disposições
regulamentares.

Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o
poder disciplinar será exercido pela autoridade
administrativa a que estiver sujeito o condenado.
Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade
representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos
118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei.

1.15 - LEI Nº 9.784/99 (PROCESSO ADMINISTRATIVO)
1.15.1 - art. 2º

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
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I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações finais, à produção de provas e à
interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais,
ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo,
sem prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.

1.15.2 - Dos Interessados - art. 9º
Art. 9º São legitimados como interessados no processo
administrativo:
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como
titulares de direitos ou interesses individuais ou no
exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm
direitos ou interesses que possam ser afetados pela
decisão a ser adotada;
III - as organizações e associações representativas, no
tocante a direitos e interesses coletivos;
IV - as pessoas ou as associações legalmente
constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

1.15.3 - Dos Impedimentos e da Suspeição - art. 18
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo
o servidor ou autoridade que:

ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e
afins até o terceiro grau;

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com
o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

II - tenha participado ou venha a participar como perito,
testemunha ou representante, ou se tais situações

1.15.4 - Do Recurso Administrativo e da Revisão - art. 61 e 64
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso
não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de
difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a
autoridade recorrida ou a imediatamente superior
poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao
recurso.
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Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso
poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de
sua competência.
Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste
artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente,
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este deverá ser cientificado para que formule suas
alegações antes da decisão.

1.16 - LEI Nº 8.987/95
1.16.1 - Do Serviço Adequado - art. 6º
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua

conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço.
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do
serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o
interesse da coletividade.

1.16.2 - Da Extinção e da Concessão - art. 35
Art. 35. Extingue-se a concessão por:
I - advento do termo contratual;
II - encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação; e
VI - falência ou extinção da empresa concessionária e
falecimento ou incapacidade do titular, no caso de
empresa individual.
§ 1o Extinta a concessão, retornam ao poder concedente
todos os bens reversíveis, direitos e privilégios

transferidos ao concessionário conforme previsto no
edital e estabelecido no contrato.
§ 2o Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do
serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos
levantamentos, avaliações e liquidações necessários.
§ 3o A assunção do serviço autoriza a ocupação das
instalações e a utilização, pelo poder concedente, de
todos os bens reversíveis.
§ 4o Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o
poder concedente, antecipando-se à extinção da
concessão, procederá aos levantamentos e avaliações
necessários à determinação dos montantes da
indenização que será devida à concessionária, na forma
dos arts. 36 e 37 desta Lei.

1.17 - LEI Nº 10.520/02
1.17.1 - Pregão - 4º, 5º e 12
Art. 12. A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

inclusive por meio eletrônico, observando-se o
seguinte:

“Art. 2-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão adotar, nas licitações de registro de
preços destinadas à aquisição de bens e serviços
comuns da área da saúde, a modalidade do pregão,

I - são considerados bens e serviços comuns da área da
saúde, aqueles necessários ao atendimento dos órgãos
que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
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definidos no edital, por meio de especificações usuais
do mercado.
II - quando o quantitativo total estimado para a
contratação ou fornecimento não puder ser atendido
pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de
tantos licitantes quantos forem necessários para o
atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a
ordem de classificação, desde que os referidos licitantes
aceitem praticar o mesmo preço da proposta
vencedora.
III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no
inciso II, excepcionalmente, poderão ser registrados
outros preços diferentes da proposta vencedora, desde
que se trate de objetos de qualidade ou desempenho
superior, devidamente justificada e comprovada a
vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao
limite máximo admitido.”
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes
regras:
I - a convocação dos interessados será efetuada por
meio de publicação de aviso em diário oficial do
respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal
de circulação local, e facultativamente, por meios
eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de
grande circulação, nos termos do regulamento de que
trata o art. 2º;
II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação,
a indicação do local, dias e horários em que poderá ser
lida ou obtida a íntegra do edital;
III - do edital constarão todos os elementos definidos na
forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem
o procedimento e a minuta do contrato, quando for o
caso;
IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão
colocadas à disposição de qualquer pessoa para
consulta e divulgadas na forma da Lei nº 9.755, de 16 de
dezembro de 1998;
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas,
contado a partir da publicação do aviso, não será
inferior a 8 (oito) dias úteis;
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão
pública para recebimento das propostas, devendo o
interessado, ou seu representante, identificar-se e, se
for o caso, comprovar a existência dos necessários
poderes para formulação de propostas e para a prática
de todos os demais atos inerentes ao certame;
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus
representantes, apresentarão declaração dando ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação e entregarão os envelopes contendo a
indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-
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se à sua imediata abertura e à verificação da
conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatório;
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas
condições definidas no inciso anterior, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 3
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos;
X - para julgamento e classificação das propostas, será
adotado o critério de menor preço, observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital;
XI - examinada a proposta classificada em primeiro
lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro
contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital;
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o
licitante está em situação regular perante a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de
que atende às exigências do edital quanto à habilitação
jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;
XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os
documentos de habilitação que já constem do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes
o direito de acesso aos dados nele constantes;
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no
edital, o licitante será declarado vencedor;
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos
licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o
pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de
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recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do
licitante importará a decadência do direito de recurso e
a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao
vencedor;
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente
fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor;

XXII - homologada a licitação pela autoridade
competente, o adjudicatário será convocado para
assinar o contrato no prazo definido em edital; e
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.
Art. 5º É vedada a exigência de:
I - garantia de proposta;
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição
para participação no certame; e
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os
referentes a fornecimento do edital, que não serão
superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos
custos de utilização de recursos de tecnologia da
informação, quando for o caso.

1.18 - LEI Nº 11.079/2004
1.18.1 - Disposições Preliminares - art. 4º
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão
observadas as seguintes diretrizes:
I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e
no emprego dos recursos da sociedade;
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários
dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua
execução;

III – indelegabilidade das funções de regulação,
jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de
outras atividades exclusivas do Estado;
IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução
das parcerias;
V – transparência dos procedimentos e das decisões;
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII – sustentabilidade financeira e
socioeconômicas dos projetos de parceria.

vantagens

1.18.2 - Das Garantias - art. 8
Art. 8o As obrigações pecuniárias contraídas pela
Administração Pública em contrato de parceria públicoprivada poderão ser garantidas mediante:

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou
instituições financeiras que não sejam controladas pelo
Poder Público;

I – vinculação de receitas, observado o disposto
no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou
empresa estatal criada para essa finalidade;

II – instituição ou utilização de fundos especiais
previstos em lei;

VI – outros mecanismos admitidos em lei.

III – contratação de seguro-garantia com as companhias
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder
Público;
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Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei nº
13.043, de 2014) Vigência
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1.18.3 - Da Licitação - art. 10
Art. 10. A contratação de parceria público-privada será
precedida de licitação na modalidade de concorrência,
estando a abertura do processo licitatório condicionada
a:
I – autorização da autoridade competente,
fundamentada em estudo técnico que demonstre:
a) a conveniência e a oportunidade da contratação,
mediante identificação das razões que justifiquem a
opção pela forma de parceria público-privada;
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão
as metas de resultados fiscais previstas no Anexo
referido no § 1o do art. 4o da Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros,
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de
despesa; e
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na
forma do art. 25 desta Lei, a observância dos limites e
condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
pelas obrigações contraídas pela Administração Pública
relativas ao objeto do contrato;
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato
de parceria público-privada;
III – declaração do ordenador da despesa de que as
obrigações contraídas pela Administração Pública no
decorrer do contrato são compatíveis com a lei de
diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei
orçamentária anual;
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes
para o cumprimento, durante a vigência do contrato e
por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela
Administração Pública;
V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em
vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;
VI – submissão da minuta de edital e de contrato à
consulta pública, mediante publicação na imprensa

oficial, em jornais de grande circulação e por meio
eletrônico, que deverá informar a justificativa para a
contratação, a identificação do objeto, o prazo de
duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se
prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de
sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias
antes da data prevista para a publicação do edital; e
VII – licença ambiental prévia ou expedição das
diretrizes para o licenciamento ambiental do
empreendimento, na forma do regulamento, sempre
que o objeto do contrato exigir.
§ 1o A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I
do caput deste artigo conterá as premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, observadas as
normas gerais para consolidação das contas públicas,
sem prejuízo do exame de compatibilidade das
despesas com as demais normas do plano plurianual e
da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 2o Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em
exercício diverso daquele em que for publicado o edital,
deverá ser precedida da atualização dos estudos e
demonstrações a que se referem os incisos I a IV do
caput deste artigo.
§ 3o As concessões patrocinadas em que mais de 70%
(setenta por cento) da remuneração do parceiro privado
for paga pela Administração Pública dependerão de
autorização legislativa específica.
§ 4o Os estudos de engenharia para a definição do valor
do investimento da PPP deverão ter nível de
detalhamento de anteprojeto, e o valor dos
investimentos para definição do preço de referência
para a licitação será calculado com base em valores de
mercado considerando o custo global de obras
semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em
sistemas de custos que utilizem como insumo valores de
mercado do setor específico do projeto, aferidos, em
qualquer caso, mediante orçamento sintético,
elaborado por meio de metodologia expedita ou
paramétrica. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012)

1.19 - LC Nº 101/2000
1.19.1 – acho que é a lei toda
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
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Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
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§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
§ 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
§ 3o Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste
abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e
o Ministério Público;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a
contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9º
do art. 201 da Constituição.
§ 1o Serão computados no cálculo da receita corrente
líquida os valores pagos e recebidos em decorrência
da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996,
e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
§ 2o Não serão considerados na receita corrente líquida
do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de
Roraima os recursos recebidos da União para
atendimento das despesas de que trata o inciso V do §
1o do art. 19.
§ 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se
as receitas arrecadadas no mês em referência e nos
onze anteriores, excluídas as duplicidades.
CAPÍTULO II

b) as respectivas administrações diretas, fundos,
autarquias,
fundações
e
empresas
estatais
dependentes;

Do Planejamento
Seção I

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de
Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e,
quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e
Tribunal de Contas do Município.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como:
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito
Federal e cada Município;
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do
capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação;
III - empresa estatal dependente: empresa controlada
que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio
em geral ou de capital, excluídos, no último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação
acionária;
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e
Municípios por determinação constitucional ou legal, e
as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e
no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios
por determinação constitucional;
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Do Plano Plurianual
o

Art. 3 (VETADO)
Seção II
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o
disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser
efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II
deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;
c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação
dos resultados dos programas financiados com recursos
dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas e privadas;
II - (VETADO)
III - (VETADO)
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
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nominal e primário e montante da dívida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
§ 2o O Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano
anterior;
II - demonstrativo das metas anuais, instruído com
memória e metodologia de cálculo que justifiquem os
resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas
nos três exercícios anteriores, e evidenciando a
consistência delas com as premissas e os objetivos da
política econômica nacional;
III - evolução do patrimônio líquido, também nos
últimos três exercícios, destacando a origem e a
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos;
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos
servidores públicos e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de
natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de
Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, informando as providências a serem tomadas,
caso se concretizem.
§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União
apresentará, em anexo específico, os objetivos das
políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os
parâmetros e as projeções para seus principais
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para
o exercício subseqüente.
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado
de forma compatível com o plano plurianual, com a lei
de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da
compatibilidade da programação dos orçamentos com
os objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II - será acompanhado do documento a que se refere o §
6o do art. 165 da Constituição, bem como das medidas
de compensação a renúncias de receita e ao aumento
de despesas obrigatórias de caráter continuado;
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III - conterá reserva de contingência, cuja forma de
utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos
e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão,
constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida
mobiliária refinanciada não poderá superar a variação
do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação para
investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto
no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão incluídas
na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil
relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
Art. 6o (VETADO)
Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, apurado
após a constituição ou reversão de reservas, constitui
receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o
décimo dia útil subseqüente à aprovação dos balanços
semestrais.
§ 1o O resultado negativo constituirá obrigação do
Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será
consignado em dotação específica no orçamento.
§ 2o O impacto e o custo fiscal das operações realizadas
pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados
trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias da União.
§ 3o Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil
conterão notas explicativas sobre os custos da
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional
e da manutenção das reservas cambiais e a
rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os
de emissão da União.
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Seção IV
Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das
Metas
Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos,
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso. (Vide Decreto nº 4.959, de
2004)
(Vide Decreto nº 5.356, de 2005)
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a
finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a
realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista,
ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos
empenhos foram limitados dar-se-á de forma
proporcional às reduções efetivadas.
o

§ 2 Não serão objeto de limitação as despesas que
constituam obrigações constitucionais e legais do ente,
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço
da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o
Ministério Público não promoverem a limitação no
prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os
critérios
fixados
pela
lei
de
diretrizes
orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no § 1o do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.
§ 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de
cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará,
em reunião conjunta das comissões temáticas
pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto
e o custo fiscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.
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Art. 10. A execução orçamentária e financeira
identificará os beneficiários de pagamento de sentenças
judiciais, por meio de sistema de contabilidade e
administração financeira, para fins de observância da
ordem cronológica determinada no art. 100 da
Constituição.
CAPÍTULO III
Da Receita Pública
Seção I
Da Previsão e da Arrecadação
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão
e efetiva arrecadação de todos os tributos da
competência constitucional do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências
voluntárias para o ente que não observe o disposto
no caput, no que se refere aos impostos.
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas
técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações
na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator
relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de
sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os
dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2o O montante previsto para as receitas de operações
de crédito não poderá ser superior ao das despesas de
capital
constantes
do
projeto
de
lei
orçamentária.
(Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à
disposição dos demais Poderes e do Ministério Público,
no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os
estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas
serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas
bimestrais de arrecadação, com a especificação, em
separado, quando cabível, das medidas de combate à
evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações
ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da
evolução do montante dos créditos tributários passíveis
de cobrança administrativa.
Seção II
Da Renúncia de Receita
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Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:
(Vide Medida Provisória nº 2.159, de
2001)
(Vide Lei nº 10.276, de 2001)
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará
as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio,
crédito presumido, concessão de isenção em caráter
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou
benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da
condição contida no inciso II, o benefício só entrará em
vigor quando implementadas as medidas referidas no
mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos
nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na
forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
CAPÍTULO IV
Da Despesa Pública
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares
e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou
assunção de obrigação que não atendam o disposto nos
arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
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II - declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa
objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer
de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será
acompanhada das premissas e metodologia de cálculo
utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa
considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a
lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4o As normas do caput constituem condição prévia
para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de
bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere
o § 3o do art. 182 da Constituição.
Subseção I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado
a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou
ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de
que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada
ou aumentada não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente
de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento
permanente de receita o proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
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§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo
proponente, conterá as premissas e metodologia de
cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de
compatibilidade da despesa com as demais normas do
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas
referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.
§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas
destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do
art. 37 da Constituição.
§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação
daquela criada por prazo determinado.
Seção II
Das Despesas com Pessoal
Subseção I
Definições e Limites
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e
contribuições recolhidas pelo ente às entidades de
previdência.
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mãode-obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como
"Outras Despesas de Pessoal".
§ 2o A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a realizada no mês em referência com as
dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o
regime de competência.
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais da receita corrente
líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos
neste artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou
empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do §
6o do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de
período anterior ao da apuração a que se refere o §
2o do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do
Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos
pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da
Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional
no 19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo
específico, custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art.
201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por
fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da
alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu
superávit financeiro.
§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as
despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou
órgão referido no art. 20.
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não
poderá exceder os seguintes percentuais:
I - na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento)
para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento)
para as despesas com pessoal decorrentes do que
dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e
o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de
forma proporcional à média das despesas relativas a
cada um destes dispositivos, em percentual da receita
corrente líquida, verificadas nos três exercícios
financeiros imediatamente anteriores ao da publicação
desta Lei Complementar; (Vide Decreto nº 3.917, de
2001)
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério
Público da União;
II - na esfera estadual:
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a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos
Estados;
III - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
§ 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera,
os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma
proporcional à média das despesas com pessoal, em
percentual da receita corrente líquida, verificadas nos
três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao
da publicação desta Lei Complementar.
§ 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão:
I - o Ministério Público;
II - no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas
da União;
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de
Contas;
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal
de Contas do Distrito Federal;
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de
Contas do Município, quando houver;
III - no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da
Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando
houver.
§ 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder
Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII do
art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante
aplicação da regra do § 1o.
§ 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos
Municípios,
os
percentuais
definidos
nas
alíneas a e c do
inciso
II
do caput serão,
respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4%
(quatro décimos por cento).
§ 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a
entrega dos recursos financeiros correspondentes à
despesa total com pessoal por Poder e órgão será a
resultante da aplicação dos percentuais definidos neste
artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes
orçamentárias.
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§ 6o (VETADO)
Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e
no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites
estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de
cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são
vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que
houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os
derivados de sentença judicial ou de determinação legal
ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X
do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique
aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou
contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento
de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as
situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou
órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art.
169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da
Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela
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extinção de cargos e funções quanto pela redução dos
valores a eles atribuídos.(Vide ADIN 2.238-5)

II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços
prestados;

§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de
trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga
horária. (Vide ADIN 2.238-5)

III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a
fim de preservar o seu valor real.

o

§ 3 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as
destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as
que visem à redução das despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se
a despesa total com pessoal exceder o limite no
primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos
titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
§ 5º As restrições previstas no § 3º deste artigo não se
aplicam ao Município em caso de queda de receita real
superior a 10% (dez por cento), em comparação ao
correspondente quadrimestre do exercício financeiro
anterior, devido a: (Incluído pela Lei Complementar
nº 164, de 2018)Produção de efeitos
I – diminuição das transferências recebidas do Fundo de
Participação dos Municípios decorrente de concessão
de isenções tributárias pela União; e (Incluído pela Lei
Complementar nº 164, de 2018)Produção de efeitos
II – diminuição das receitas recebidas de royalties e
participações
especiais. (Incluído
pela
Lei
Complementar nº 164, de 2018)Produção de efeitos

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou
serviço de saúde, previdência e assistência social,
inclusive os destinados aos servidores públicos e
militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.
CAPÍTULO V
Das Transferências Voluntárias
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entendese por transferência voluntária a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira,
que não decorra de determinação constitucional, legal
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias:
I - existência de dotação específica;
II - (VETADO)
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da
Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos,
empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas
de recursos anteriormente dele recebidos;

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo só se aplica caso a
despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não
ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta
Lei Complementar, considerada, para este cálculo, a
receita
corrente
líquida
do
quadrimestre
correspondente do ano anterior atualizada
monetariamente. (Incluído pela Lei Complementar nº
164, de 2018)Produção de efeitos

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à
educação e à saúde;

Seção III

§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em
finalidade diversa da pactuada.

Das Despesas com a Seguridade Social
Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à
seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos
termos do § 5o do art. 195 da Constituição, atendidas
ainda as exigências do art. 17.

c) observância dos limites das dívidas consolidada e
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar
e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de
transferências voluntárias constantes desta Lei
Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações
de educação, saúde e assistência social.
CAPÍTULO VI

§ 1 É dispensada da compensação referida no art. 17 o
aumento de despesa decorrente de:

Da Destinação de Recursos Públicos Para o Setor
Privado

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições
de habilitação prevista na legislação pertinente;

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas
ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada

o
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por lei específica, atender às condições estabelecidas na
lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada
por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco
Central do Brasil, Estados e Municípios;

§ 1o O disposto no caput aplica-se a toda a
administração indireta, inclusive fundações públicas e
empresas estatais, exceto, no exercício de suas
atribuições precípuas, as instituições financeiras e o
Banco Central do Brasil.

III - operação de crédito: compromisso financeiro
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da
venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros;

§ 2o Compreende-se incluída a concessão de
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de
dívidas, a concessão de subvenções e a participação em
constituição ou aumento de capital.
Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação
a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu
controle direto ou indireto, os encargos financeiros,
comissões e despesas congêneres não serão inferiores
aos definidos em lei ou ao custo de captação.
Parágrafo único. Dependem de autorização em lei
específica as prorrogações e composições de dívidas
decorrentes de operações de crédito, bem como a
concessão de empréstimos ou financiamentos em
desacordo com o caput, sendo o subsídio
correspondente consignado na lei orçamentária.
Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser
utilizados recursos públicos, inclusive de operações de
crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional, ainda que mediante a concessão de
empréstimos de recuperação ou financiamentos para
mudança de controle acionário.
§ 1o A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a
cargo de fundos, e outros mecanismos, constituídos
pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na
forma da lei.
§ 2o O disposto no caput não proíbe o Banco Central do
Brasil de conceder às instituições financeiras operações
de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a
trezentos e sessenta dias.
CAPÍTULO VII
Da Dívida e do Endividamento
Seção I
Definições Básicas
Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são
adotadas as seguintes definições:
I - dívida pública consolidada ou fundada: montante
total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização
de operações de crédito, para amortização em prazo
superior a doze meses;
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IV - concessão de garantia: compromisso de
adimplência de obrigação financeira ou contratual
assumida por ente da Federação ou entidade a ele
vinculada;
V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de
títulos para pagamento do principal acrescido da
atualização monetária.
§ 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o
reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da
Federação, sem prejuízo do cumprimento das
exigências dos arts. 15 e 16.
§ 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União
a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do
Banco Central do Brasil.
§ 3o Também integram a dívida pública consolidada as
operações de crédito de prazo inferior a doze meses
cujas receitas tenham constado do orçamento.
§ 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária
não excederá, ao término de cada exercício financeiro,
o montante do final do exercício anterior, somado ao
das operações de crédito autorizadas no orçamento
para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de
atualização monetária.
Seção II
Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de
Crédito
Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação
desta Lei Complementar, o Presidente da República
submeterá ao:
I - Senado Federal: proposta de limites globais para o
montante da dívida consolidada da União, Estados e
Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do
art. 52 da Constituição, bem como de limites e
condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo
artigo;
II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça
limites para o montante da dívida mobiliária federal a
que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição,
acompanhado da demonstração de sua adequação aos
limites fixados para a dívida consolidada da União,
atendido o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.
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§ 1o As propostas referidas nos incisos I e II do caput e
suas alterações conterão:
I - demonstração de que os limites e condições guardam
coerência com as normas estabelecidas nesta Lei
Complementar e com os objetivos da política fiscal;
II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a
cada uma das três esferas de governo;
III - razões de eventual proposição de limites
diferenciados por esfera de governo;
IV - metodologia de apuração dos resultados primário e
nominal.
o

§ 2 As propostas mencionadas nos incisos I e II
do caput também poderão ser apresentadas em termos
de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia
de sua apuração.
o

§ 3 Os limites de que tratam os incisos I e II
do caput serão fixados em percentual da receita
corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados
igualmente a todos os entes da Federação que a
integrem, constituindo, para cada um deles, limites
máximos.
§ 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a
apuração do montante da dívida consolidada será
efetuada ao final de cada quadrimestre.
§ 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da
República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso
Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou
alteração dos limites e condições previstos nos incisos I
e II do caput.
§ 6o Sempre que alterados os fundamentos das
propostas de que trata este artigo, em razão de
instabilidade econômica ou alterações nas políticas
monetária ou cambial, o Presidente da República
poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso
Nacional solicitação de revisão dos limites.
§ 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a
execução do orçamento em que houverem sido
incluídos integram a dívida consolidada, para fins de
aplicação dos limites.
Seção III
Da Recondução da Dívida aos Limites
Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da
Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o
término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente
em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no
primeiro.
§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele
houver incorrido:
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I - estará proibido de realizar operação de crédito
interna ou externa, inclusive por antecipação de receita,
ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da
dívida mobiliária;
II - obterá resultado primário necessário à recondução
da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas,
limitação de empenho, na forma do art. 9o.
§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e
enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também
impedido de receber transferências voluntárias da
União ou do Estado.
§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se
o montante da dívida exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do
Poder Executivo.
§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a
relação dos entes que tenham ultrapassado os limites
das dívidas consolidada e mobiliária.
§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos
de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e
das operações de crédito internas e externas.
Seção IV
Das Operações de Crédito
Subseção I
Da Contratação
Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o
cumprimento dos limites e condições relativos à
realização de operações de crédito de cada ente da
Federação, inclusive das empresas por eles controladas,
direta ou indiretamente.
§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e
jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o
interesse econômico e social da operação e o
atendimento das seguintes condições:
I - existência de prévia e expressa autorização para a
contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos
adicionais ou lei específica;
II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos
recursos provenientes da operação, exceto no caso de
operações por antecipação de receita;
III - observância dos limites e condições fixados pelo
Senado Federal;
IV - autorização específica do Senado Federal, quando
se tratar de operação de crédito externo;
V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da
Constituição;
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VI - observância das demais restrições estabelecidas
nesta Lei Complementar.
§ 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal
autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos
adicionais, serão objeto de processo simplificado que
atenda às suas especificidades.

§ 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de
ingresso dos recursos, será consignada reserva
específica na lei orçamentária para o exercício seguinte.
§ 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a
amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23.

§ 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerarse-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos
de operações de crédito nele ingressados e o das
despesas de capital executadas, observado o seguinte:

§ 4o Também se constituirá reserva, no montante
equivalente ao excesso, se não atendido o disposto
no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as
disposições do § 3o do art. 32.

I - não serão computadas nas despesas de capital as
realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento
a contribuinte, com o intuito de promover incentivo
fiscal, tendo por base tributo de competência do ente
da Federação, se resultar a diminuição, direta ou
indireta, do ônus deste;

Subseção II

II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o
inciso I for concedido por instituição financeira
controlada pelo ente da Federação, o valor da operação
será deduzido das despesas de capital;
III - (VETADO)
§ 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado
Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da
Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e
atualizado das dívidas públicas interna e externa,
garantido o acesso público às informações, que
incluirão:
I - encargos e condições de contratação;
II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito e
concessão de garantias.
§ 5o Os contratos de operação de crédito externo não
conterão cláusula que importe na compensação
automática de débitos e créditos.
§ 6o O prazo de validade da verificação dos limites e das
condições de que trata este artigo e da análise realizada
para a concessão de garantia pela União será de, no
mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 (duzentos
e setenta) dias, a critério do Ministério da
Fazenda.
(Incluído pela Lei Complementar nº 159, de
2017)
Art. 33. A instituição financeira que contratar operação
de crédito com ente da Federação, exceto quando
relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir
comprovação de que a operação atende às condições e
limites estabelecidos.
§ 1o A operação realizada com infração do disposto
nesta Lei Complementar será considerada nula,
procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a
devolução do principal, vedados o pagamento de juros
e demais encargos financeiros.
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Das Vedações
Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da
dívida pública a partir de dois anos após a publicação
desta Lei Complementar.
Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito
entre um ente da Federação, diretamente ou por
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da
administração indireta, ainda que sob a forma de
novação, refinanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente.
§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as
operações entre instituição financeira estatal e outro
ente da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, que não se destinem a:
I - financiar, direta ou indiretamente, despesas
correntes;
II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria
instituição concedente.
§ 2o O disposto no caput não impede Estados e
Municípios de comprar títulos da dívida da União como
aplicação de suas disponibilidades.
Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma
instituição financeira estatal e o ente da Federação que
a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe
instituição financeira controlada de adquirir, no
mercado, títulos da dívida pública para atender
investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de
emissão da União para aplicação de recursos próprios.
Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão
vedados:
I - captação de recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no §
7o do art. 150 da Constituição;
II - recebimento antecipado de valores de empresa em
que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente,
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a maioria do capital social com direito a voto, salvo
lucros e dividendos, na forma da legislação;

I - compra de título da dívida, na data de sua colocação
no mercado, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo;

III - assunção direta de compromisso, confissão de
dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de
bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,
aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta
vedação a empresas estatais dependentes;

II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de
instituição financeira ou não, de título da dívida de ente
da Federação por título da dívida pública federal, bem
como a operação de compra e venda, a termo, daquele
título, cujo efeito final seja semelhante à permuta;

IV - assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária, com fornecedores para pagamento
a posteriori de bens e serviços.

III - concessão de garantia.

Subseção III
Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita
Orçamentária
Art. 38. A operação de crédito por antecipação de
receita destina-se a atender insuficiência de caixa
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências
mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:
I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início
do exercício;
II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos
incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;
III - não será autorizada se forem cobrados outros
encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica
financeira, ou à que vier a esta substituir;
IV - estará proibida:
a) enquanto existir operação anterior da mesma
natureza não integralmente resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente,
Governador ou Prefeito Municipal.
§ 1o As operações de que trata este artigo não serão
computadas para efeito do que dispõe o inciso III do art.
167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo
definido no inciso II do caput.
§ 2o As operações de crédito por antecipação de receita
realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas
mediante abertura de crédito junto à instituição
financeira vencedora em processo competitivo
eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.
§ 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de
acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto
e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as
sanções cabíveis à instituição credora.
Subseção IV
Das Operações com o Banco Central do Brasil
Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o
Banco Central do Brasil está sujeito às vedações
constantes do art. 35 e mais às seguintes:

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

§ 1o O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao
estoque de Letras do Banco Central do Brasil, Série
Especial, existente na carteira das instituições
financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas
operações de venda a termo.
§ 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar
diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar
a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua
carteira.
§ 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser
realizada à taxa média e condições alcançadas no dia,
em leilão público.
§ 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da
dívida pública federal existentes na carteira do Banco
Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão,
salvo para reduzir a dívida mobiliária.
Seção V
Da Garantia e da Contragarantia
Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em
operações de crédito internas ou externas, observados
o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso
da União, também os limites e as condições
estabelecidos pelo Senado Federal.
§ 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de
contragarantia, em valor igual ou superior ao da
garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade
que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao
garantidor e às entidades por este controladas,
observado o seguinte:
I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades
do próprio ente;
II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou
Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá
consistir na vinculação de receitas tributárias
diretamente arrecadadas e provenientes de
transferências constitucionais, com outorga de poderes
ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo
valor na liquidação da dívida vencida.
§ 2o No caso de operação de crédito junto a organismo
financeiro internacional, ou a instituição federal de
crédito e fomento para o repasse de recursos externos,
a União só prestará garantia a ente que atenda, além do
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disposto no § 1o, as exigências legais para o recebimento
de transferências voluntárias.
§ 3o (VETADO)

Da Gestão Patrimonial
Seção I
Das Disponibilidades de Caixa

§ 4o (VETADO)
§ 5o É nula a garantia concedida acima dos limites
fixados pelo Senado Federal.
§ 6o É vedado às entidades da administração indireta,
inclusive suas empresas controladas e subsidiárias,
conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.
§ 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de
garantia por:
I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua,
nem à prestação de contragarantia nas mesmas
condições;
II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos
da lei.
§ 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia
prestada:
I - por instituições financeiras estatais, que se
submeterão às normas aplicáveis às instituições
financeiras privadas, de acordo com a legislação
pertinente;
II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de
natureza financeira por ela controladas, direta e
indiretamente, quanto às operações de seguro de
crédito à exportação.
§ 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão
de garantia prestada, a União e os Estados poderão
condicionar as transferências constitucionais ao
ressarcimento daquele pagamento.
§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada
pela União ou por Estado, em decorrência de garantia
prestada em operação de crédito, terá suspenso o
acesso a novos créditos ou financiamentos até a total
liquidação da mencionada dívida.
Seção VI
Dos Restos a Pagar
Art. 41. (VETADO)
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício.
CAPÍTULO VIII
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Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da
Federação serão depositadas conforme estabelece o §
3o do art. 164 da Constituição.
§ 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de
previdência social, geral e próprio dos servidores
públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a
que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição,
ficarão depositadas em conta separada das demais
disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições
de mercado, com observância dos limites e condições
de proteção e prudência financeira.
§ 2o É vedada a aplicação das disponibilidades de que
trata o § 1o em:
I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem
como em ações e outros papéis relativos às empresas
controladas pelo respectivo ente da Federação;
II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e
ao Poder Público, inclusive a suas empresas controladas.
Seção II
Da Preservação do Patrimônio Público
Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital
derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público para o financiamento de despesa
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de
previdência social, geral e próprio dos servidores
públicos.
Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei
orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão
novos projetos após adequadamente atendidos os em
andamento e contempladas as despesas de
conservação do patrimônio público, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente
encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do
projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com
as informações necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo, ao qual será dada ampla
divulgação.
Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação
de imóvel urbano expedido sem o atendimento do
disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio
depósito judicial do valor da indenização.
Seção III
Das Empresas Controladas pelo Setor Público
Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de
gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de
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desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia
gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do
disposto no inciso II do § 5o do art. 165 da Constituição.
Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus
balanços trimestrais nota explicativa em que informará:
I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com
respectivos preços e condições, comparando-os com os
praticados no mercado;
II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título,
especificando valor, fonte e destinação;
III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão
de empréstimos e financiamentos com preços, taxas,
prazos ou condições diferentes dos vigentes no
mercado.
CAPÍTULO IX
Da Transparência, Controle e Fiscalização
Seção I
Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos.
§ 1o A transparência será assegurada também
mediante:
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 156, de 2016)
I – incentivo à participação popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos;
(Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
II – liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de
acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131,
de 2009).
II - liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de
acesso público; e
(Redação dada pela Lei
Complementar nº 156, de 2016)
III – adoção de sistema integrado de administração
financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de
qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e
ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei
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Complementar nº 131, de 2009)
7.185, de 2010)

(Vide Decreto nº

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disponibilizarão suas informações e dados
contábeis, orçamentários e fiscais conforme
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo
órgão central de contabilidade da União, os quais
deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo
acesso público.
(Incluído pela Lei Complementar nº
156, de 2016)
§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e
na periodicidade a serem definidos em instrução
específica deste órgão, as informações necessárias para
a constituição do registro eletrônico centralizado e
atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que
trata o § 4o do art. 32. (Incluído pela Lei Complementar
nº 156, de 2016)
§ 4o A inobservância do disposto nos §§ 2o e
3o ensejará as penalidades previstas no § 2o do art. 51.
(Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)
§ 5o Nos casos de envio conforme disposto no § 2o, para
todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios cumprem o dever de ampla divulgação
a que se refere o caput.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 156, de 2016)
§ 6o Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20,
incluídos autarquias, fundações públicas, empresas
estatais dependentes e fundos, do ente da Federação
devem utilizar sistemas únicos de execução
orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo
Poder Executivo, resguardada a autonomia. (Incluído
pela Lei Complementar nº 156, de 2016)
Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do
parágrafo único do art. 48, os entes da Federação
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o
acesso a informações referentes a:
(Incluído pela
Lei Complementar nº 131, de 2009).
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas
unidades gestoras no decorrer da execução da despesa,
no momento de sua realização, com a disponibilização
mínima dos dados referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária
do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento
licitatório
realizado;
(Incluído
pela
Lei
Complementar nº 131, de 2009).
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de
toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente
a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).

109
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício,
no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Parágrafo único. A prestação de contas da União
conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, especificando os empréstimos e financiamentos
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências
financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal
de suas atividades no exercício.
Seção II
Da Escrituração e Consolidação das Contas
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada;

§ 3o A Administração Pública manterá sistema de custos
que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.
Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o
dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera
de governo, das contas dos entes da Federação relativas
ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por
meio eletrônico de acesso público.
§ 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas
contas ao Poder Executivo da União nos seguintes
prazos:
I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do
respectivo Estado, até trinta de abril;
II - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2o O descumprimento dos prazos previstos neste
artigo impedirá, até que a situação seja regularizada,
que o ente da Federação receba transferências
voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as
destinadas ao refinanciamento do principal atualizado
da dívida mobiliária.
Seção III
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

II - a despesa e a assunção de compromisso serão
registradas segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o resultado
dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da
Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério
Público, será publicado até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre e composto de:

III - as demonstrações contábeis compreenderão,
isolada e conjuntamente, as transações e operações de
cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal
dependente;

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria
econômica, as:

IV - as receitas e despesas previdenciárias serão
apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos;
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a
Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção
de compromissos junto a terceiros, deverão ser
escrituradas de modo a evidenciar o montante e a
variação da dívida pública no período, detalhando, pelo
menos, a natureza e o tipo de credor;
VI - a demonstração das variações patrimoniais dará
destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.
§ 1o No caso das demonstrações conjuntas, excluir-seão as operações intragovernamentais.
§ 2o A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de
contabilidade da União, enquanto não implantado o
conselho de que trata o art. 67.
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a) receitas por fonte, informando as realizadas e a
realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a
dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;
II - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte,
especificando a previsão inicial, a previsão atualizada
para o exercício, a receita realizada no bimestre, a
realizada no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de
natureza da despesa, discriminando dotação inicial,
dotação para o exercício, despesas empenhada e
liquidada, no bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida
mobiliária constarão destacadamente nas receitas de
operações de crédito e nas despesas com amortização
da dívida.
§ 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo
sujeita o ente às sanções previstas no § 2o do art. 51.
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Art. 53. Acompanharão o
demonstrativos relativos a:

Relatório

Resumido

I - apuração da receita corrente líquida, na forma
definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim
como a previsão de seu desempenho até o final do
exercício;
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o
inciso IV do art. 50;
III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão
referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos
realizados e o montante a pagar.
§ 1o O relatório referente ao último bimestre do
exercício
será
acompanhado
também
de
demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167
da Constituição, conforme o § 3o do art. 32;
II - das projeções atuariais dos regimes de previdência
social, geral e próprio dos servidores públicos;
III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação
de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.
§ 2o Quando
justificativas:

for

o

caso,

serão

apresentadas

I - da limitação de empenho;
II - da frustração de receitas, especificando as medidas
de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a
adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.

Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei
Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com
inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de
receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a
adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta
e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por
atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite
do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e
cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na
alínea b do inciso IV do art. 38.

Do Relatório de Gestão Fiscal

§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados
nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas as
informações relativas à alínea a do inciso I, e os
documentos referidos nos incisos II e III.

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido
pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20
Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

§ 2o O relatório será publicado até trinta dias após o
encerramento do período a que corresponder, com
amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

I - Chefe do Poder Executivo;

§ 3o O descumprimento do prazo a que se refere o §
2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o do art. 51.

Seção IV

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou
órgão decisório equivalente, conforme regimentos
internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de
Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos
do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.
Parágrafo único. O relatório também será assinado
pelas autoridades responsáveis pela administração
financeira e pelo controle interno, bem como por outras
definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão
referido no art. 20.
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§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser
elaborados de forma padronizada, segundo modelos
que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata
o art. 67.
Seção V
Das Prestações de Contas
Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder
Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos
Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no
art. 20, as quais receberão parecer prévio,
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.
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§ 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas
no âmbito:
I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as dos
respectivos tribunais;

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de
ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as
desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos
legislativos municipais, quando houver.

II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de
Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou
órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

§ 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas
será proferido no prazo previsto no art. 57 pela
comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166
da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas
estaduais e municipais.

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas
no inciso II do art. 4o e no art. 9o;

§ 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da
apreciação das contas, julgadas ou tomadas.
Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio
conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do
recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.
§ 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que
tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo será
de cento e oitenta dias.
§ 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso
enquanto existirem contas de Poder, ou órgão referido
no art. 20, pendentes de parecer prévio.
Art. 58. A prestação de contas evidenciará o
desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da
fiscalização das receitas e combate à sonegação, as
ações de recuperação de créditos nas instâncias
administrativa e judicial, bem como as demais medidas
para incremento das receitas tributárias e de
contribuições.
Seção VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o
auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle
interno de cada Poder e do Ministério Público,
fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:

II - que o montante da despesa total com pessoal
ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
III - que os montantes das dívidas consolidada e
mobiliária, das operações de crédito e da concessão de
garantia se encontram acima de 90% (noventa por
cento) dos respectivos limites;
IV - que os gastos com inativos e pensionistas se
encontram acima do limite definido em lei;
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados
dos programas ou indícios de irregularidades na gestão
orçamentária.
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de
cada Poder e órgão referido no art. 20.
§ 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o
cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 39.
CAPÍTULO X
Disposições Finais e Transitórias
Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites
inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar
para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito e concessão de garantias.
Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que
devidamente escriturados em sistema centralizado de
liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em
caução para garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias;

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de
despesas de competência de outros entes da Federação
se houver:

II - limites e condições para realização de operações de
crédito e inscrição em Restos a Pagar;

I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei
orçamentária anual;

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;

II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme
sua legislação.

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art.
31, para recondução dos montantes das dívidas
consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
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Art. 63. É facultado aos Municípios com população
inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:
I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao
final do semestre;
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II - divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos de que trata o art. 53;
III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano
plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos
Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de
que trata o inciso I do art. 5o a partir do quinto exercício
seguinte ao da publicação desta Lei Complementar.
§ 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos
deverá ser realizada em até trinta dias após o
encerramento do semestre.
§ 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total
com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto
perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos
mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite
definidos para os demais entes.
Art. 64. A União prestará assistência técnica e
cooperação financeira aos Municípios para a
modernização
das
respectivas
administrações
tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com
vistas ao cumprimento das normas desta Lei
Complementar.
o

§ 1 A assistência técnica consistirá no treinamento e
desenvolvimento de recursos humanos e na
transferência de tecnologia, bem como no apoio à
divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em
meio eletrônico de amplo acesso público.
§ 2o A cooperação financeira compreenderá a doação
de bens e valores, o financiamento por intermédio das
instituições financeiras federais e o repasse de recursos
oriundos de operações externas.
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública
reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União,
ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos
Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as
disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados
fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso
de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da
Constituição.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70
serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou
negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional,
regional ou estadual por período igual ou superior a
quatro trimestres.
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§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de
variação real acumulada do Produto Interno Bruto
inferior a 1% (um por cento), no período
correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma
metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e
regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas
as medidas previstas no art. 22.
§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas
na condução das políticas monetária e cambial,
reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido
no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro
quadrimestres.
Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma
permanente, da política e da operacionalidade da
gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão
fiscal, constituído por representantes de todos os
Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e
de entidades técnicas representativas da sociedade,
visando a:
I - harmonização e coordenação entre os entes da
Federação;
II - disseminação de práticas que resultem em maior
eficiência na alocação e execução do gasto público, na
arrecadação de receitas, no controle do endividamento
e na transparência da gestão fiscal;
III - adoção de normas de consolidação das contas
públicas, padronização das prestações de contas e dos
relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata
esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples
para os pequenos Municípios, bem como outros,
necessários ao controle social;
IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.
§ 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas
de premiação e reconhecimento público aos titulares de
Poder que alcançarem resultados meritórios em suas
políticas de desenvolvimento social, conjugados com a
prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta
Lei Complementar.
§ 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de
funcionamento do conselho.
Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o
Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado
ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a
finalidade de prover recursos para o pagamento dos
benefícios do regime geral da previdência social.
§ 1o O Fundo será constituído de:
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I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto
Nacional do Seguro Social não utilizados na
operacionalização deste;
II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam
adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por
força de lei;
III - receita das contribuições sociais para a seguridade
social, previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do
art. 195 da Constituição;
IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa
física ou jurídica em débito com a Previdência Social;
V - resultado da aplicação financeira de seus ativos;
VI - recursos provenientes do orçamento da União.
§ 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, na forma da lei.
Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a
instituir regime próprio de previdência social para seus
servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o
organizará com base em normas de contabilidade e
atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e
atuarial.
Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja
despesa total com pessoal no exercício anterior ao da
publicação desta Lei Complementar estiver acima dos
limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá
enquadrar-se no respectivo limite em até dois
exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão
de, pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano),
mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas
nos arts. 22 e 23.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput,
no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no §
3o do art. 23.
Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da
Constituição, até o término do terceiro exercício
financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei
Complementar, a despesa total com pessoal dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará,
em percentual da receita corrente líquida, a despesa
verificada no exercício imediatamente anterior,
acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior
ao limite definido na forma do art. 20.
Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá
exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do
exercício anterior à entrada em vigor desta Lei
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Complementar, até o término do terceiro exercício
seguinte.
Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei
Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei
no 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, de 2
de junho de 1992; e demais normas da legislação
pertinente.
Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima para denunciar
ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente
do Ministério Público o descumprimento das
prescrições
estabelecidas
nesta
Lei
Complementar.
(Incluído pela Lei Complementar
nº 131, de 2009).
Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para
o cumprimento das determinações dispostas nos incisos
II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil)
habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131,
de 2009).
II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre
50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)
habitantes;
(Incluído pela Lei Complementar nº 131,
de 2009).
III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até
50.000 (cinquenta mil) habitantes.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo
serão contados a partir da data de publicação da lei
complementar que introduziu os dispositivos referidos
no caput deste
artigo.
(Incluído
pela
Lei
Complementar nº 131, de 2009).
Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos
prazos previstos no art. 73-B, das determinações
contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48
e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso
I do § 3o do art. 23. (Incluído pela Lei Complementar nº
131, de 2009).
Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data
da sua publicação.
Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 31 de
maio de 1999.
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1.20 - DECRETO-LEI Nº 200/1967
1.20.1 - art. 5º
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios,
para executar atividades típicas da Administração
Pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada.
II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado
por lei para a exploração de atividade econômica que o
Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência
ou de conveniência administrativa podendo revestir-se
de
qualquer
das
formas
admitidas
em
direito.
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de
1969)
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada
de personalidade jurídica de direito privado, criada por
lei para a exploração de atividade econômica, sob a
forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a
voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade
da Administração Indireta.
(Redação dada pelo
Decreto-Lei nº 900, de 1969)

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa,
para o desenvolvimento de atividades que não exijam
execução por órgãos ou entidades de direito público,
com autonomia administrativa, patrimônio próprio
gerido pelos respectivos órgãos de direção, e
funcionamento custeado por recursos da União e de
outras fontes. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987)
§ 1º No caso do inciso III, quando a atividade fôr
submetida a regime de monopólio estatal, a maioria
acionária caberá apenas à União, em caráter
permanente.
§ 2º O Poder Executivo enquadrará as entidades da
Administração Indireta existentes nas categorias
constantes dêste artigo.
§ 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo
adquirem personalidade jurídica com a inscrição da
escritura pública de sua constituição no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais
disposições do Código Civil concernentes às
fundações. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987)

1.21 - LEI Nº 3.924/1961
1.21.1 - art. 13
Art 13. A União, bem como os Estados e Municípios
mediante autorização federal, poderão proceder a
escavações e pesquisas, no interêsse da arqueologia e
da pré-história em terrenos de propriedade particular,
com exceção das áreas muradas que envolvem
construções domiciliares.

Parágrafo único. À falta de acôrdo amigável com o
proprietário da área onde situar-se a jazida, será esta
declarada de utilidade pública e autorizada a sua
ocupação pelo período necessário à execução dos
estudos, nos têrmos do art. 36 do Decreto-lei nº 3.365,
de 21 de junho de 1941.

2 - DIREITO AGRÁRIO
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Thiago Leite, professor de Direito Ambiental e Direito Agrário do Estratégia Carreira
Jurídica. Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia
Civil em 2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria.
Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores
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A partir do portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais
cobrados nas provas objetivas:

Lei 4.504/1964
art. 1º, § 1º

PC-BA

art. 2º, § 2º

PC-BA

art. 4º

PC-BA

Lei 8.629/1993
art. 2º, §1º

PC-BA

art. 2º, § 6º

PC-MA

art. 4º, § 1º

PC-BA

art. 5º, caput e § 1º

PC-BA

art. 13

PC-BA

art. 20, § 4º

PC-BA

PC-MA

Lei 6.969/1981
art. 1º

PC-BA

art. 2º

PC-BA

art. 4º, § 2º

PC-BA

art. 6º

PC-BA

PC-MA

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

Estratégia Carreira Jurídica

116

Equipe de Professores

379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil

2.1 - LEI 4.504/1964 (ESTATUTO DA TERRA)
2.1.1 - Princípios e Definições – art. 1º a 4º
Título I
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I
Princípios e Definições
Art. 1º Esta Lei regula os direitos e obrigações
concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de
execução da Reforma Agrária e promoção da Política
Agrícola.
§ 1º Considera-se Reforma Agrária o conjunto de
medidas que visem a promover melhor distribuição da
terra, mediante modificações no regime de sua posse e
uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao
aumento de produtividade.
§ 2º Entende-se por Política Agrícola o conjunto de
providências de amparo à propriedade da terra, que se
destinem a orientar, no interesse da economia rural, as
atividades agropecuárias, seja no sentido de garantirlhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o
processo de industrialização do país.
Art. 2º É assegurada a todos a oportunidade de acesso à
propriedade da terra, condicionada pela sua função
social, na forma prevista nesta Lei.
§ 1º A propriedade da terra desempenha integralmente
a sua função social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores que nela labutam, assim como de suas
famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas
relações de trabalho entre os que a possuem e a
cultivem.
§ 2º É dever do Poder Público:
a) promover e criar as condições de acesso do
trabalhador rural à propriedade da terra
economicamente útil, de preferência nas regiões onde
habita, ou, quando as circunstâncias regionais, o
aconselhem em zonas previamente ajustadas na forma
do disposto na regulamentação desta Lei;
b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe
sua função social, estimulando planos para a sua
racional utilização, promovendo a justa remuneração e

o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da
produtividade e ao bem-estar coletivo.
§ 3º A todo agricultor assiste o direito de permanecer na
terra que cultive, dentro dos termos e limitações desta
Lei, observadas sempre que for o caso, as normas dos
contratos de trabalho.
§ 4º É assegurado às populações indígenas o direito à
posse das terras que ocupam ou que lhes sejam
atribuídas de acordo com a legislação especial que
disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas.
Art. 3º O Poder Público reconhece às entidades
privadas, nacionais ou estrangeiras, o direito à
propriedade da terra em condomínio, quer sob a forma
de cooperativas quer como sociedades abertas
constituídas na forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Os estatutos das cooperativas e demais
sociedades, que se organizarem na forma prevista neste
artigo, deverão ser aprovados pelo Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (I.B.R.A.) que estabelecerá
condições mínimas para a democratização dessas
sociedades.
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua
qualquer que seja a sua localização que se destina à
exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de
valorização, quer através de iniciativa privada;
II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e
pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família,
lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a
subsistência e o progresso social e econômico, com área
máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e
eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;
III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso
anterior;
IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades
inferiores às da propriedade familiar;
V - "Latifúndio", o imóvel rural que:
a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo
46, § 1º, alínea b, desta Lei, tendo-se em vista as
condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o
fim a que se destine;
b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e
tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de
propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação
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às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio,
com fins especulativos, ou seja deficiente ou
inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a
inclusão no conceito de empresa rural;
VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, que explore
econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de
condição de rendimento econômico ...Vetado... da
região em que se situe e que explore área mínima
agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública
e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim,
equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as
matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com
benfeitorias;
VII - "Parceleiro", aquele que venha a adquirir lotes ou
parcelas em área destinada à Reforma Agrária ou à
colonização pública ou privada;
VIII - "Cooperativa Integral de Reforma Agrária
(C.I.R.A.)", toda sociedade cooperativa mista, de
natureza civil, ...Vetado... criada nas áreas prioritárias
de Reforma Agrária, contando temporariamente com a

contribuição financeira e técnica do Poder Público,
através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com
a finalidade de industrializar, beneficiar, preparar e
padronizar a produção agropecuária, bem como realizar
os demais objetivos previstos na legislação vigente;
IX - "Colonização", toda a atividade oficial ou particular,
que se destine a promover o aproveitamento
econômico da terra, pela sua divisão em propriedade
familiar ou através de Cooperativas ...Vetado...
Parágrafo único. Não se considera latifúndio:
a) o imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão,
cujas características recomendem, sob o ponto de vista
técnico e econômico, a exploração florestal
racionalmente realizada, mediante planejamento
adequado;
b) o imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo
objeto de preservação florestal ou de outros recursos
naturais haja sido reconhecido para fins de
tombamento, pelo órgão competente da administração
pública.

2.2 - LEI 8.629/1993
2.2.1 - Procedimentos Para a Reforma Agrária – art. 2º, §§ 1º e 6º; art. 4º, § 1º ; art.
5º, § 1º ; art. 13 e art. 20, § 4º
Art. 2º A propriedade rural que não cumprir a função
social prevista no art. 9º é passível de desapropriação,
nos termos desta lei, respeitados os dispositivos
constitucionais. (Regulamento)
§ 1º Compete à União desapropriar por interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não
esteja cumprindo sua função social.
§ 6o O imóvel rural de domínio público ou particular
objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por
conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será
vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos
seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo,
em caso de reincidência; e deverá ser apurada a
responsabilidade civil e administrativa de quem
concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que
propicie o descumprimento dessas vedações. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
§ 1º São insuscetíveis de desapropriação para fins de
reforma agrária a pequena e a média propriedade rural,
desde que o seu proprietário não possua outra

propriedade rural. (Redação dada pela nº Lei nº 13.465,
de 2017)
Art. 5º A desapropriação por interesse social, aplicável
ao imóvel rural que não cumpra sua função social,
importa prévia e justa indenização em títulos da dívida
agrária.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão
indenizadas em dinheiro.
Art. 13. As terras rurais de domínio da União, dos
Estados e dos Municípios ficam destinadas,
preferencialmente, à execução de planos de reforma
agrária.
Art. 20. Não poderá ser selecionado como beneficiário
dos projetos de assentamento a que se refere esta Lei
quem: (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)
§ 4o Não perderá a condição de beneficiário aquele que
passe a se enquadrar nos incisos I, III, IV e VI
do caput deste artigo, desde que a atividade assumida
seja compatível com a exploração da parcela pelo
indivíduo ou pelo núcleo familiar beneficiado.
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2.3 - LEI 6.969/1981
2.3.1 - Usucapião Especial – art. 1º ; art. 2º ; art. 4º, § 2º e art. 6º
Art. 1º - Todo aquele que, não sendo proprietário rural
nem urbano, possuir como sua, por 5 (cinco) anos
ininterruptos, sem oposição, área rural contínua, não
excedente de 25 (vinte e cinco) hectares, e a houver
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver sua
morada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente
de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título
para transcrição no Registro de Imóveis.

dispõem sobre processo discriminatório de terras
devolutas.

Art. 2º - A usucapião especial, a que se refere esta Lei,
abrange as terras particulares e as terras devolutas, em
geral, sem prejuízo de outros direitos conferidos ao
posseiro, pelo Estatuto da Terra ou pelas leis que

Art. 6º - O autor da ação de usucapião especial terá, se
o pedir, o benefício da assistência judiciária gratuita,
inclusive para o Registro de Imóvei

Art. 4º - A ação de usucapião especial será processada e
julgada na comarca da situação do imóvel.
§ 2º - No caso de terras devolutas, em geral, a usucapião
especial poderá ser reconhecida administrativamente,
com a consequente expedição do título definitivo de
domínio, para transcrição no Registro de Imóveis.

3 - DIREITO AMBIENTAL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Thiago Leite, professor de Direito Ambiental e Direito Agrário do Estratégia Carreira
Jurídica. Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia
Civil em 2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria.
A partir do portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais
cobrados nas provas objetivas:

CF/88
art. 109

PC-GO

art. 125

PC-GO

Lei 12.651/2012
art. 4º

PC-BA

art. 7º

PC-BA

art. 8º

PC-BA

art. 9º

PC-BA

PC-SE
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art. 12

PC-BA

art. 66

PC-BA

art. 67

PC-BA

art. 68

PC-BA

Lei 9.605/1998
art. 3º

PC-SE

art. 4º

PC-SE

art. 29

PC-BA

art. 32

PC-BA

art. 54

PC-GO

art. 60

PC-SE

art. 62

PC-PI

art. 65

PC-GO

art. 66

PC-PI

art. 69-A

PC-PI

art. 70

PC-PI

Lei 11.105/2005
art. 3º

PC-BA

art. 5º

PC-BA

art. 6º

PC-BA

Lei Complementar 140/2011
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art. 14

PC-GO

STF
ADI 4983

PC-SE

RE 548.181

PC-SE

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

3.1 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL
3.1.1 - Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juizes Federais – art. 109
Seção IV
Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou
residente no País;
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União
com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas
em detrimento de bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
excluídas as contravenções e ressalvada a competência
da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
V - os crimes previstos em tratado ou convenção
internacional, quando, iniciada a execução no País, o
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro,
ou reciprocamente;
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se
refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos
casos determinados por lei, contra o sistema financeiro
e a ordem econômico-financeira;
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua
competência ou quando o constrangimento provier de
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos
a outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra
ato de autoridade federal, excetuados os casos de
competência dos tribunais federais;
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o
"exequatur", e de sentença estrangeira, após a
homologação, as causas referentes à nacionalidade,
inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
XI - a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas
na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.
§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o
autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que
deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa,
ou, ainda, no Distrito Federal.
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§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as
causas em que forem parte instituição de previdência
social e segurado, sempre que a comarca não seja sede
de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição,
a lei poderá permitir que outras causas sejam também
processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso
cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na
área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos
humanos, o Procurador-Geral da República, com a
finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações
decorrentes de tratados internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar,
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase
do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de
competência para a Justiça Federal. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3.1.2 - Do Meio Ambiente– art. 225
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético; (Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade;
(Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
(Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade. (Regulamento)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-seá, na forma da lei, dentro de condições que assegurem
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao
uso dos recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão
ter sua localização definida em lei federal, sem o que
não poderão ser instaladas.
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do
§ 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas
desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215
desta Constituição Federal, registradas como bem de
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei
específica que assegure o bem-estar dos animais
envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96,
de 2017)
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3.2 - LEI 12.651 (CÓDIGO FLORESTAL)
3.2.1 - Das Áreas de Preservação Permanente– art. 4º
CAPÍTULO II
Das Áreas de Preservação Permanente
Seção I
Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente,
em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a
borda da calha do leito regular, em largura mínima
de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de
10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que
tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham
de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de
largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em
faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o
corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície,
cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água
artificiais, decorrentes de barramento ou represamento
de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos
d’água perenes, qualquer que seja sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros;
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de
2012).
V - as encostas ou partes destas com declividade
superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na
linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha
de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100
(cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras,
com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação
média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da
altura mínima da elevação sempre em relação à base,
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos
ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da
elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e
oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção
horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta)
metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e
encharcado. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de
2012).
§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente
no entorno de reservatórios artificiais de água que não
decorram de barramento ou represamento de cursos
d’água naturais. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de
2012).
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.727, de
2012).
§ 3o (VETADO).
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água
com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada
a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III
do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação
nativa, salvo autorização do órgão ambiental
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse
rural familiar, de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei,
o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante
de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no
período de vazante dos rios ou lagos, desde que não
implique supressão de novas áreas de vegetação nativa,
seja conservada a qualidade da água e do solo e seja
protegida a fauna silvestre.
§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos
fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os incisos I
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e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a
infraestrutura física diretamente a ela associada, desde
que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de
solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua
qualidade e quantidade, de acordo com norma dos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia
ou planos de gestão de recursos hídricos;

III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental
competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural
- CAR.
V - não implique novas supressões de vegetação
nativa. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 7o (VETADO).
§ 8o (VETADO).
§ 9o (VETADO).

3.2.2 - Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente– arts. 7º a 9º
Seção II
Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação
Permanente
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação
Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da
área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa
física ou jurídica, de direito público ou privado.
§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em
Área de Preservação Permanente, o proprietário da
área, possuidor ou ocupante a qualquer título é
obrigado a promover a recomposição da vegetação,
ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
o

o

§ 2 A obrigação prevista no § 1 tem natureza real e é
transmitida ao sucessor no caso de transferência de
domínio ou posse do imóvel rural.
§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação
realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a
concessão de novas autorizações de supressão de
vegetação enquanto não cumpridas as obrigações
previstas no § 1o.
o

Art. 8 A intervenção ou a supressão de vegetação
nativa em Área de Preservação Permanente somente
ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse
social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta
Lei.

§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de
nascentes, dunas e restingas somente poderá ser
autorizada em caso de utilidade pública.
§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa
em Área de Preservação Permanente de que tratam os
incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada,
excepcionalmente, em locais onde a função ecológica
do manguezal esteja comprometida, para execução de
obras habitacionais e de urbanização, inseridas em
projetos de regularização fundiária de interesse social,
em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população
de baixa renda.
§ 3o É dispensada a autorização do órgão ambiental
competente para a execução, em caráter de urgência,
de atividades de segurança nacional e obras de
interesse da defesa civil destinadas à prevenção e
mitigação de acidentes em áreas urbanas.
§ 4o Não haverá, em qualquer hipótese, direito à
regularização de futuras intervenções ou supressões de
vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.
Art. 9o É permitido o acesso de pessoas e animais às
Áreas de Preservação Permanente para obtenção de
água e para realização de atividades de baixo impacto
ambiental.

3.2.3 - Da Área de Reserva Legal– art. 12
CAPÍTULO IV
Da Área de Reserva Legal
Seção I
Da Delimitação da Área de Reserva Legal

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com
cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal,
sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes
percentuais mínimos em relação à área do imóvel,
excetuados os casos previstos no art. 68 desta
Lei:
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
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I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área
de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em
área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de
campos gerais;
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por
cento).
§ 1o Em caso de fracionamento do imóvel rural, a
qualquer título, inclusive para assentamentos pelo
Programa de Reforma Agrária, será considerada, para
fins do disposto do caput, a área do imóvel antes do
fracionamento.
§ 2o O percentual de Reserva Legal em imóvel situado
em área de formações florestais, de cerrado ou de
campos gerais na Amazônia Legal será definido
considerando separadamente os índices contidos nas
alíneas a, b e c do inciso I do caput.
§ 3o Após a implantação do CAR, a supressão de novas
áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa
apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual
integrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no
mencionado cadastro, ressalvado o previsto no art. 30.
§ 4o Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público
poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta

por cento), para fins de recomposição, quando o
Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da
área ocupada por unidades de conservação da natureza
de domínio público e por terras indígenas homologadas.
§ 5o Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público
estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio
Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até 50%
(cinquenta por cento), quando o Estado tiver
Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais de
65% (sessenta e cinco por cento) do seu território
ocupado por unidades de conservação da natureza de
domínio público, devidamente regularizadas, e por
terras indígenas homologadas.
§ 6o Os empreendimentos de abastecimento público de
água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à
constituição de Reserva Legal.
§ 7o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas
adquiridas ou desapropriadas por detentor de
concessão, permissão ou autorização para exploração
de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem
empreendimentos de geração de energia elétrica,
subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão
e de distribuição de energia elétrica.
§ 8o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas
adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de
implantação e ampliação de capacidade de rodovias e
ferrovias.

3.2.4 - Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal – art. 66
Seção III
Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal
Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que
detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal
em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá
regularizar sua situação, independentemente da adesão
ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou
conjuntamente:
I - recompor a Reserva Legal;
II - permitir a regeneração natural da vegetação na área
de Reserva Legal;
III - compensar a Reserva Legal.
§ 1o A obrigação prevista no caput tem natureza real e
é transmitida ao sucessor no caso de transferência de
domínio ou posse do imóvel rural.
§ 2o A recomposição de que trata o inciso I
do caput deverá atender os critérios estipulados pelo
órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20
(vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no

mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua
complementação.
§ 3o A recomposição de que trata o inciso I
do caput poderá ser realizada mediante o plantio
intercalado de espécies nativas com exóticas ou
frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os
seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 12.727, de
2012).
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado
com as espécies nativas de ocorrência regional;
II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá
exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser
recuperada.
§ 4o Os proprietários ou possuidores do imóvel que
optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§
2o e 3o terão direito à sua exploração econômica, nos
termos desta Lei.
§ 5o A compensação de que trata o inciso III
do caput deverá ser precedida pela inscrição da
propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:
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I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;
II - arrendamento de área sob regime de servidão
ambiental ou Reserva Legal;
III - doação ao poder público de área localizada no
interior de Unidade de Conservação de domínio público
pendente de regularização fundiária;
IV - cadastramento de outra área equivalente e
excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma
titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com
vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou
recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.
§ 6o As áreas a serem utilizadas para compensação na
forma do § 5o deverão:
I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal
a ser compensada;
II - estar localizadas no mesmo bioma da área de
Reserva Legal a ser compensada;
III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas
identificadas como prioritárias pela União ou pelos
Estados.
§ 7o A definição de áreas prioritárias de que trata o §
6o buscará favorecer, entre outros, a recuperação de
bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a
criação de corredores ecológicos, a conservação de
grandes áreas protegidas e a conservação ou
recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.
§ 8o Quando se tratar de imóveis públicos, a
compensação de que trata o inciso III do caput poderá
ser feita mediante concessão de direito real de uso ou
doação, por parte da pessoa jurídica de direito público
proprietária de imóvel rural que não detém Reserva
Legal em extensão suficiente, ao órgão público
responsável pela Unidade de Conservação de área
localizada no interior de Unidade de Conservação de

domínio público, a ser criada ou pendente de
regularização fundiária.
§ 9o As medidas de compensação previstas neste artigo
não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a
conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.
Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de
julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e
que possuam remanescente de vegetação nativa em
percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva
Legal será constituída com a área ocupada com a
vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008,
vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.
Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis
rurais que realizaram supressão de vegetação nativa
respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos
pela legislação em vigor à época em que ocorreu a
supressão são dispensados de promover a
recomposição, compensação ou regeneração para os
percentuais exigidos nesta Lei.
§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais
poderão provar essas situações consolidadas por
documentos tais como a descrição de fatos históricos de
ocupação da região, registros de comercialização, dados
agropecuários da atividade, contratos e documentos
bancários relativos à produção, e por todos os outros
meios de prova em direito admitidos.
§ 2o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais,
na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que
possuam índice de Reserva Legal maior que 50%
(cinquenta por cento) de cobertura florestal e não
realizaram a supressão da vegetação nos percentuais
previstos pela legislação em vigor à época poderão
utilizar a área excedente de Reserva Legal também para
fins de constituição de servidão ambiental, Cota de
Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos
congêneres previstos nesta Lei.

3.3 - LEI 9.605 (LEI DE CRIMES AMBIENTAS)
3.3.1 - Disposições Gerais– art. 1º a 5º
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º (VETADO)
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a
prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas
a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem
como o diretor, o administrador, o membro de conselho
e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou
mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da

conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua
prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de
seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua
entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
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Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do
meio ambiente.

Art. 5º (VETADO)

3.3.2 - Dos Crimes Contra a Fauna – art. 29 e art. 32
CAPÍTULO V
Dos Crimes Contra o Meio Ambiente
Seção I
Dos Crimes contra a Fauna

todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos
limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais
brasileiras.
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é
praticado:

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota
migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em
desacordo com a obtida:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de
extinção, ainda que somente no local da infração;

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

IV - com abuso de licença;

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

V - em unidade de conservação;

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença,
autorização ou em desacordo com a obtida;

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes
de provocar destruição em massa.

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou
criadouro natural;

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre
do exercício de caça profissional.

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire,
guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre,
nativa ou em rota migratória, bem como produtos e
objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não
autorizados ou sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos
de pesca.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre
não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz,
considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins
didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles
pertencentes às espécies nativas, migratórias e
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham

II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se
ocorre morte do animal.

3.3.3 - Da Poluição e de Outros Crimes Ambientas – art. 54 e art. 60
Seção III
Da Poluição e outros Crimes Ambientais
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais
ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a
ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada,
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas
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afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da
população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a
interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis
ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo
anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a
autoridade competente, medidas de precaução em caso
de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer
funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas
legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou
ambas as penas cumulativamente.

3.3.4 - Dos Crimes Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural – art. 62
e art. 65
Seção IV
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o
Patrimônio Cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca,
instalação científica ou similar protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis
meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação
ou monumento urbano: (Redação dada pela Lei nº
12.408, de 2011)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 12.408, de 2011)
§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico
ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de
detenção e multa. (Renumerado do parágrafo único
pela Lei nº 12.408, de 2011)
§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada
com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou
privado mediante manifestação artística, desde que
consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo
locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de
bem público, com a autorização do órgão competente e
a observância das posturas municipais e das normas
editadas pelos órgãos governamentais responsáveis
pela preservação e conservação do patrimônio histórico
e artístico nacional. (Incluído pela Lei nº 12.408, de
2011)

3.3.5 - Dos Crimes Contra A Administração Ambiental – art. 66 a 69-A
Seção V
Dos Crimes contra a Administração Ambiental
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou
enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou
dados técnico-científicos em procedimentos de
autorização ou de licenciamento ambiental:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 67. Conceder o funcionário público licença,
autorização ou permissão em desacordo com as normas
ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja

realização depende de ato autorizativo do Poder
Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três
meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou
contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante
interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
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Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três
meses a um ano, sem prejuízo da multa.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do
Poder Público no trato de questões ambientais:

§ 1º Se o crime é culposo:
de 2006)

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

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
pela Lei nº 11.284, de 2006)

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento,
concessão florestal ou qualquer outro procedimento
administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental
total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por
omissão: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

(Incluído pela Lei nº 11.284,
(Incluído

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois
terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou
enganosa.
(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

3.3.5 - Da Infração Administrativa– art. 70
CAPÍTULO VI
Da Infração Administrativa
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
ambiente.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de
infração ambiental e instaurar processo administrativo
os funcionários de órgãos ambientais integrantes do
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA,
designados para as atividades de fiscalização, bem como
os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da
Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental,
poderá dirigir representação às autoridades
relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do
exercício do seu poder de polícia.
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de
infração ambiental é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante processo administrativo
próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo
administrativo próprio, assegurado o direito de ampla
defesa e o contraditório, observadas as disposições
desta Lei.

3.4 - LEI 11.105/2005
3.4.1 - Disposições Preliminares e Gerais– art. 3º a 6º
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – organismo: toda entidade biológica capaz de
reproduzir ou transferir material genético, inclusive
vírus e outras classes que venham a ser conhecidas;
II – ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico
- ARN: material genético que contém informações
determinantes
dos
caracteres
hereditários
transmissíveis à descendência;
III – moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas
manipuladas fora das células vivas mediante a
modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou
sintético e que possam multiplicar-se em uma célula
viva, ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes
dessa multiplicação; consideram-se também os
segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de
ADN/ARN natural;

IV – engenharia genética: atividade de produção e
manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante;
V – organismo geneticamente modificado - OGM:
organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha
sido modificado por qualquer técnica de engenharia
genética;
VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e que
não possua capacidade autônoma de replicação ou que
não contenha forma viável de OGM;
VII – célula germinal humana: célula-mãe responsável
pela formação de gametas presentes nas glândulas
sexuais femininas e masculinas e suas descendentes
diretas em qualquer grau de ploidia;
VIII – clonagem: processo de reprodução assexuada,
produzida artificialmente, baseada em um único
patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas
de engenharia genética;
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IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a
finalidade de obtenção de um indivíduo;
X – clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de
produção de células-tronco embrionárias para
utilização terapêutica;
XI – células-tronco embrionárias: células de embrião
que apresentam a capacidade de se transformar em
células de qualquer tecido de um organismo.
§ 1o Não se inclui na categoria de OGM o resultante de
técnicas que impliquem a introdução direta, num
organismo, de material hereditário, desde que não
envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN
recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro,
conjugação, transdução, transformação, indução
poliplóide e qualquer outro processo natural.
§ 2o Não se inclui na categoria de derivado de OGM a
substância pura, quimicamente definida, obtida por
meio de processos biológicos e que não contenha OGM,
proteína heteróloga ou ADN recombinante.
Art. 4o Esta Lei não se aplica quando a modificação
genética for obtida por meio das seguintes técnicas,
desde que não impliquem a utilização de OGM como
receptor ou doador:
I – mutagênese;
II – formação e utilização de células somáticas de
hibridoma animal;
III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células
vegetais, que possa ser produzida mediante métodos
tradicionais de cultivo;
IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que
se processe de maneira natural.
Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a
utilização de células-tronco embrionárias obtidas de
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e
não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as
seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais,
na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados
na data da publicação desta Lei, depois de completarem
3 (três) anos, contados a partir da data de
congelamento.
§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento
dos genitores.

§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que
realizem pesquisa ou terapia com células-tronco
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos
à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de
ética em pesquisa.
§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a
que se refere este artigo e sua prática implica o crime
tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de
1997.
Art. 6o Fica proibido:
I – implementação de projeto relativo a OGM sem a
manutenção de registro de seu acompanhamento
individual;
II – engenharia genética em organismo vivo ou o
manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante,
realizado em desacordo com as normas previstas nesta
Lei;
III – engenharia genética em célula germinal humana,
zigoto humano e embrião humano;
IV – clonagem humana;
V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e
seus derivados em desacordo com as normas
estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de
registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, e as
constantes desta Lei e de sua regulamentação;
VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus
derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a
decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de
liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da
CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade
ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a
atividade como potencialmente causadora de
degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho
Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o processo
tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei e de sua
regulamentação;
VII – a utilização, a comercialização, o registro, o
patenteamento e o licenciamento de tecnologias
genéticas de restrição do uso.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se
por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer
processo de intervenção humana para geração ou
multiplicação de plantas geneticamente modificadas
para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem
como qualquer forma de manipulação genética que vise
à ativação ou desativação de genes relacionados à
fertilidade das plantas por indutores químicos externos.
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3.5 - LEI COMPLEMENTAR 140/2011
3.5.1 - Das Ações de Cooperação– art. 14
Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os
prazos estabelecidos para tramitação dos processos de
licenciamento.
§ 1o As exigências de complementação oriundas da
análise do empreendimento ou atividade devem ser
comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única
vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes
de fatos novos.
§ 2o As exigências de complementação de informações,
documentos ou estudos feitas pela autoridade
licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que
continua a fluir após o seu atendimento integral pelo
empreendedor.

§ 3o O decurso dos prazos de licenciamento, sem a
emissão da licença ambiental, não implica emissão
tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa
ou decorra, mas instaura a competência supletiva
referida no art. 15.
§ 4o A renovação de licenças ambientais deve ser
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e
vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado
na respectiva licença, ficando este automaticamente
prorrogado até a manifestação definitiva do órgão
ambiental competente.

3.6 - JURISPRUDÊNCIA
3.6.1 - STF
ADI 4983
PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADOGERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma
imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior,
incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato
ou texto impugnado na ação direta de
inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de
simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de
inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO
CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA –
PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA –

INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado
garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais,
incentivando a valorização e a difusão das
manifestações, não prescinde da observância do
disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o
qual veda prática que acabe por submeter os animais à
crueldade. Discrepa da norma constitucional a
denominada
vaquejada.
(ADI 4983, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017)

RE 548.181
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL.
CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA
PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO
PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO
CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO
ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não
condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica
por crimes ambientais à simultânea persecução penal
da pessoa física em tese responsável no âmbito da
empresa. A norma constitucional não impõe a
necessária dupla imputação. 2. As organizações

corporativas complexas da atualidade se caracterizam
pela descentralização e distribuição de atribuições e
responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as
dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa
concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da
Carta Política a uma concreta imputação também a
pessoa física implica indevida restrição da norma
constitucional, expressa a intenção do constituinte
originário não apenas de ampliar o alcance das sanções
penais, mas também de evitar a impunidade pelos
crimes ambientais frente às imensas dificuldades de
individualização dos responsáveis internamente às
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corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico
ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes
internos da empresa determinantes da produção do
fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso
concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos
ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular
de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para
verificar se a atuação se deu no interesse ou em
benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento,
relevante para fins de imputar determinado delito à
pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com
subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à

responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas
físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as
responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou
parcializadas de tal modo que não permitirão a
imputação de responsabilidade penal individual. 5.
Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, provido.
(RE 548181, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

4 – DIREITO CIVIL PARA CONCURSO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Meu nome é Paulo Sousa, sou professor de Direito Civil do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 em nossa matéria. A partir desse levantamento, podemos indicar quais foram os pontos
da legislação mais cobrados nas provas objetivas.

Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB)

art. 246

Art. 1º

art. 313

Art. 2º

arts. 927; 954

Art. 3º

arts. 932, V; 938

Art. 6º

art. 1.197; 1.219
arts. 1.523, III; 1.581
Código Civil /2002

Art. 2º; 3º; 4º, I; 11; 20; 39; 44, §2º e III;
45; 70 ao 74; 76; 78
arts. 80, I e II; 83, II; 86; 95; 102

arts. 1.723; §1º; 1.641, I
arts. 1.801, II; 1.802; 1.811; 1.816
arts. 1.848
art. 1.973

123, I; 145; 157, §2º
arts. 192; 202; 203;211
arts. 214 e 215
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Jurisprudência
STF 4277 e ADPF 132
Enunciado do CJF 557
A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

4.1 – LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO
4.1.1 – arts. 1º; 2º, 3º e 6º
Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar
em todo o país quarenta e cinco dias depois de
oficialmente publicada.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior.

§ 1º Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei
brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois
de oficialmente publicada. (Vide Lei nº 1.991, de 1953)
(Vide Lei nº 2.145, de 1953) (Vide Lei nº 2.598, de 1955)
(Vide Lei nº 2.410, de 1955) (Vide Lei nº 2.770, de 1956)
(Vide Lei nº 3.244, de 1957)
(Vide Lei nº 4.966, de
1966) (Vide Decreto-Lei nº 333, de 1967) (Vide Lei nº
2.807, de 1956) (Vide Lei nº 4.820, de 1965)

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

§ 3º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova
publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo
deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a
correr da nova publicação.
§ 4º As correções a texto de lei já em vigor consideramse lei nova.
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei
terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria
de que tratava a lei anterior.

Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece.
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e
a coisa julgada. (Redação dada pela Lei nº 3.238, de
1957)
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o
seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como
aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo,
ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de
outrem.
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão
judicial de que já não caiba recurso. (Incluído pela Lei nº
3.238, de 1957)

4.2 – CÓDIGO CIVIL (LEI 10.406/2002)
4.2.1 – Pessoas – arts. 2º; 3º; 4º, I; 11; 20; 39; 44, §2º e III; 45; 70 ao 74; 76; 78
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Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.

§ 2º As disposições concernentes às associações
aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são
objeto do Livro II da Parte Especial deste Código.

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16
(dezesseis) anos.
(Redação dada pela Lei nº 13.146,
de 2015)
(Vigência)

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas
de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no
respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo,
averbando-se no registro todas as alterações por que
passar o ato constitutivo.

I - (Revogado).
II - (Revogado).
III - (Revogado).
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº
13.146, de 2015)
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os
direitos da personalidade são intransmissíveis e
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer
limitação voluntária.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à
administração da justiça ou à manutenção da ordem
pública, a divulgação de escritos, a transmissão da
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu
requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de
ausente, são partes legítimas para requerer essa
proteção o cônjuge, os ascendentes ou os
descendentes.
Art. 39. Regressando o ausente nos dez anos seguintes
à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus
descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão
só os bens existentes no estado em que se acharem, os
sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros
e demais interessados houverem recebido pelos bens
alienados depois daquele tempo.
Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se refere este
artigo, o ausente não regressar, e nenhum interessado
promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados
passarão ao domínio do Município ou do Distrito
Federal, se localizados nas respectivas circunscrições,
incorporando-se ao domínio da União, quando situados
em território federal.
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
III - as fundações.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular
a constituição das pessoas jurídicas de direito privado,
por defeito do ato respectivo, contado o prazo da
publicação de sua inscrição no registro.
Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela
estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas
residências, onde, alternadamente, viva, considerar-seá domicílio seu qualquer delas.
Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto
às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta
é exercida.
Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em
lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio
para as relações que lhe corresponderem.
Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que
não tenha residência habitual, o lugar onde for
encontrada.
Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência,
com a intenção manifesta de o mudar.
Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que
declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que
deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer,
da própria mudança, com as circunstâncias que a
acompanharem.
Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor
público, o militar, o marítimo e o preso.
Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu
representante ou assistente; o do servidor público, o
lugar em que exercer permanentemente suas funções;
o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da
Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar
imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o
navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que
cumprir a sentença.
Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes
especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os
direitos e obrigações deles resultantes.

4.2.2 – Bens – arts. 80, I e II; 83, II; 86; 95; 102
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Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os
asseguram;
II - o direito à sucessão aberta.
Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:
II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações
correspondentes;

Art. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso
importa destruição imediata da própria substância,
sendo também considerados tais os destinados à
alienação.
Art. 95. Apesar de ainda não separados do bem
principal, os frutos e produtos podem ser objeto de
negócio jurídico.
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a
usucapião.

4.2.3 – Fato jurídico – arts. 123, I; 145; 157, §2º
Art. 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são
subordinados:
I - as condições física ou juridicamente impossíveis,
quando suspensivas;
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo,
quando este for a sua causa.

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob
premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga
a prestação manifestamente desproporcional ao valor
da prestação oposta.
§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for
oferecido suplemento suficiente, ou se a parte
favorecida concordar com a redução do proveito.

4.2.4 – Prescrição e decadência – arts. 192; 202; 203;211
Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser
alterados por acordo das partes.

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor;

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito
pelo devedor.

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo
e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de
inventário ou em concurso de credores;

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a
correr da data do ato que a interrompeu, ou do último
ato do processo para a interromper.
Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por
qualquer interessado.
Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a
quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de
jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.

4.2.5 – Provas – arts. 214 e 215
Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser
anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de
tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo
prova plena.
§ 1º Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a
escritura pública deve conter:
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I - data e local de sua realização;
II - reconhecimento da identidade e capacidade das
partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si,
como representantes, intervenientes ou testemunhas;
III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão,
domicílio e residência das partes e demais
comparecentes, com a indicação, quando necessário, do
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regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge
e filiação;
IV - manifestação clara da vontade das partes e dos
intervenientes;
V - referência ao cumprimento das exigências legais e
fiscais inerentes à legitimidade do ato;
VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e
demais comparecentes, ou de que todos a leram;
VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes,
bem como a do tabelião ou seu substituto legal,
encerrando o ato.

§ 2º Se algum comparecente não puder ou não souber
escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu
rogo.
§ 3º A escritura será redigida na língua nacional.
§ 4º Se qualquer dos comparecentes não souber a língua
nacional e o tabelião não entender o idioma em que se
expressa, deverá comparecer tradutor público para
servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade,
outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha
idoneidade e conhecimento bastantes.
§ 5º Se algum dos comparecentes não for conhecido do
tabelião, nem puder identificar-se por documento,
deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas
que o conheçam e atestem sua identidade.

4.2.6 – Direito das Obrigações: Modalidades – art. 246
Art. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar
perda ou deterioração da coisa, ainda que por força
maior ou caso fortuito.

4.2.7 – Direito das Obrigações: Adimplemento – art. 313
Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

4.2.8 – Responsabilidade Civil: Teoria geral – arts. 927; 954
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem.
Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal
consistirá no pagamento das perdas e danos que

sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar
prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único
do artigo antecedente.
Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade
pessoal:
I - o cárcere privado;
II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;
III - a prisão ilegal.

4.2.9 – Responsabilidade Civil: Responsabilidade alheia – arts. 932, V; 938
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
V - os que gratuitamente houverem participado nos
produtos do crime, até a concorrente quantia.
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Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele,
responde pelo dano proveniente das coisas que dele
caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

136
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil

4.2.10 – Direito das Coisas: Posse e propriedade – art. 1.197; 1.219
Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em
seu poder, temporariamente, em virtude de direito
pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela
foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua
posse contra o indireto.

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à
indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem
como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas,
a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa,
e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das
benfeitorias necessárias e úteis.

4.2.11 – Direito de Família: Direito conjugal pessoal – arts. 1.523, III; 1.581
Art. 1.523. Não devem casar:
III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada
ou decidida a partilha dos bens do casal;

Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja
prévia partilha de bens.

4.2.12 – Direito de Família: Direito conjugal patrimonial – arts. 1.723; §1º; 1.641, I
Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens
no casamento:

na convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família.

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das
causas suspensivas da celebração do casamento;

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os
impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a
incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se
achar separada de fato ou judicialmente.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem e a mulher, configurada

4.2.13 – Direito das Sucessões: Teoria geral – arts. 1.801, II; 1.802; 1.811; 1.816
Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem
legatários:
II - as testemunhas do testamento;
Art. 1.802. São nulas as disposições testamentárias em
favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda
quando simuladas sob a forma de contrato oneroso, ou
feitas mediante interposta pessoa.
Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os
ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou
companheiro do não legitimado a suceder.

Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando
herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único
legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma
classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à
sucessão, por direito próprio, e por cabeça.
Art. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão; os
descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se
ele morto fosse antes da abertura da sucessão.
Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito
ao usufruto ou à administração dos bens que a seus
sucessores couberem na herança, nem à sucessão
eventual desses bens.

4.2.13 – Direito das Sucessões: Sucessão legítima – arts. 1.848
Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no
testamento, não pode o testador estabelecer cláusula
de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de
incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.
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§ 2º Mediante autorização judicial e havendo justa
causa, podem ser alienados os bens gravados,

convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão
sub-rogados nos ônus dos primeiros.

4.2.13 – Direito das Sucessões: Sucessão testamentária – art. 1.973
Art. 1.973. Sobrevindo descendente sucessível ao
testador, que não o tinha ou não o conhecia quando
testou, rompe-se o testamento em todas as suas

disposições, se esse descendente sobreviver ao
testador.

4.3 – JURISPRUDÊNCIA STF
ADI 4277
Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE
OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE,
COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS
ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO
CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº
132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de
conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art.
1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da
ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS
EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA
ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO
PLURALISMO
COMO
VALOR
SÓCIO-POLÍTICOCULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA
AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À
VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas,
salvo disposição constitucional expressa ou implícita em
sentido contrário, não se presta como fator de
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do
inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir
frontalmente com o objetivo constitucional de
“promover o bem de todos”. Silêncio normativo da
Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos
indivíduos como saque da kelseniana “norma geral
negativa”, segundo a qual “o que não estiver
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente
permitido”. Reconhecimento do direito à preferência
sexual como direta emanação do princípio da
“dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no
mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito
à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do
preconceito para a proclamação do direito à liberdade
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sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da
autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico
uso da sexualidade nos planos da intimidade e da
privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia
da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO
CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM
SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA
JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIOCULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO
DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃOREDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família,
base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase
constitucional à instituição da família. Família em seu
coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico,
pouco importando se formal ou informalmente
constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos
ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao
utilizar-se da expressão “família”, não limita sua
formação a casais heteroafetivos nem a formalidade
cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família
como instituição privada que, voluntariamente
constituída entre pessoas adultas, mantém com o
Estado e a sociedade civil uma necessária relação
tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus
institucional de concreção dos direitos fundamentais
que a própria Constituição designa por “intimidade e
vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais
heteroafetivos e pares homoafetivos que somente
ganha plenitude de sentido se desembocar no igual
direito subjetivo à formação de uma autonomizada
família. Família como figura central ou continente, de
que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da
interpretação não-reducionista do conceito de família
como instituição que também se forma por vias
distintas do casamento civil. Avanço da Constituição
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na
direção do pluralismo como categoria sócio-políticocultural. Competência do Supremo Tribunal Federal
para manter, interpretativamente, o Texto Magno na
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posse do seu fundamental atributo da coerência, o que
passa pela eliminação de preconceito quanto à
orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL.
NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E
MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO
DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL
DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS
OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO
GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS
CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A
referência constitucional à dualidade básica
homem/mulher, no § 3º do seu art. 226, deve-se ao
centrado intuito de não se perder a menor
oportunidade para favorecer relações jurídicas
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente
combate à renitência patriarcal dos costumes
brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da
Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de
1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226
no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que,
ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não
pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de
hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as
duas formas de constituição de um novo e
autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado
“entidade familiar” como sinônimo perfeito de família.
A Constituição não interdita a formação de família por
pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que
não se proíbe nada a ninguém senão em face de um
direito ou de proteção de um legítimo interesse de
outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na
hipótese sub judice. Inexistência do direito dos
indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação
jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade
do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar
que outros direitos e garantias, não expressamente
listados na Constituição, emergem “do regime e dos
princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte”. 5.
DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso
convergiram no particular entendimento da
impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união
homoafetiva
nas
espécies
de
família
constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo,
reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo
como uma nova forma de entidade familiar. Matéria
aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do
reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da
Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO
CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
(TÉCNICA
DA
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“INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO
DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA.
PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de
interpretação em sentido preconceituoso ou
discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não
resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a
utilização da técnica de “interpretação conforme à
Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa
qualquer significado que impeça o reconhecimento da
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do
mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de
ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas
consequências da união estável heteroafetiva.
(STF - ADI: 4277 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data
de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-102011 EMENT VOL-02607-03 PP-00341)
ADPF 132
Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE
OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE,
COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS
ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO
CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº
132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de
conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art.
1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da
ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS
EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA
ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO
PLURALISMO
COMO
VALOR
SÓCIO-POLÍTICOCULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA
AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À
VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas,
salvo disposição constitucional expressa ou implícita em
sentido contrário, não se presta como fator de
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do
inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir
frontalmente com o objetivo constitucional de
“promover o bem de todos”. Silêncio normativo da
Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos
indivíduos como saque da kelseniana “norma geral
negativa”, segundo a qual “o que não estiver
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente
permitido”. Reconhecimento do direito à preferência
sexual como direta emanação do princípio da
“dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no
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mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito
à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do
preconceito para a proclamação do direito à liberdade
sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da
autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico
uso da sexualidade nos planos da intimidade e da
privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia
da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO
CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM
SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA
JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIOCULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO
DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃOREDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família,
base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase
constitucional à instituição da família. Família em seu
coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico,
pouco importando se formal ou informalmente
constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos
ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao
utilizar-se da expressão “família”, não limita sua
formação a casais heteroafetivos nem a formalidade
cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família
como instituição privada que, voluntariamente
constituída entre pessoas adultas, mantém com o
Estado e a sociedade civil uma necessária relação
tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus
institucional de concreção dos direitos fundamentais
que a própria Constituição designa por “intimidade e
vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais
heteroafetivos e pares homoafetivos que somente
ganha plenitude de sentido se desembocar no igual
direito subjetivo à formação de uma autonomizada
família. Família como figura central ou continente, de
que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da
interpretação não-reducionista do conceito de família
como instituição que também se forma por vias
distintas do casamento civil. Avanço da Constituição
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na
direção do pluralismo como categoria sócio-políticocultural. Competência do Supremo Tribunal Federal
para manter, interpretativamente, o Texto Magno na
posse do seu fundamental atributo da coerência, o que
passa pela eliminação de preconceito quanto à
orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL.
NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E
MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO
DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL
DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS
OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO
GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS
CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A
referência constitucional à dualidade básica
homem/mulher, no § 3º do seu art. 226, deve-se ao
centrado intuito de não se perder a menor
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oportunidade para favorecer relações jurídicas
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente
combate à renitência patriarcal dos costumes
brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da
Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de
1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226
no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que,
ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não
pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de
hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as
duas formas de constituição de um novo e
autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado
“entidade familiar” como sinônimo perfeito de família.
A Constituição não interdita a formação de família por
pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que
não se proíbe nada a ninguém senão em face de um
direito ou de proteção de um legítimo interesse de
outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na
hipótese sub judice. Inexistência do direito dos
indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação
jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade
do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar
que outros direitos e garantias, não expressamente
listados na Constituição, emergem “do regime e dos
princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte”. 5.
DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso
convergiram no particular entendimento da
impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união
homoafetiva
nas
espécies
de
família
constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo,
reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo
como uma nova forma de entidade familiar. Matéria
aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do
reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da
Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO
CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
(TÉCNICA
DA
“INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO
DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA.
PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de
interpretação em sentido preconceituoso ou
discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não
resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a
utilização da técnica de “interpretação conforme à
Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa
qualquer significado que impeça o reconhecimento da
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do
mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de
ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas
consequências da união estável heteroafetiva.
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(STF - ADPF: 132 RJ, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data
de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal Pleno, Data de

Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-102011 EMENT VOL-02607-01 PP-00001)

4.4 – ENUNCIADOS DO CJF
Enunciado 557
Nos termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for
lançada de condomínio edilício, não sendo possível

identificar de qual unidade, responderá o condomínio,
assegurado o direito de regresso.

5 - DIREITO CONSTITUCIONAL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Felipo Luz, professor de Direito Constitucional do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria. A partir
do portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados
nas provas objetivas:
CF/88

art. 18, §§ 1º a 4º

art. 1º, I a V

art. 19, I a III

art. 3º, I a IV

art. 20, I a XI, §§ 1º e 2º

art. 4º, I a X

art. 21, I a XXV

art. 5º, I a LXXVII, §§ 1º a 4º

art. 22, I a XXIX, PU

art. 8º, I a VIII, PU

art. 23, I a XII

art. 9º, § 1º

art. 24, I a XVI, §§ 1º a 4º

art. 12, I, II , §§ 1º a 4º

art. 25, §§ 1º a 3º

art. 14, I a III, §§ 1º a 11

art. 26, I a IV

art. 15, I a V

art. 27, §§ 1º a 4º

art. 16

art. 28, §§ 1º e 2º

art. 17, 1 a IV, §§ 1º a 5º

art. 32, §§ 1º a 4º
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art. 34, I a VII

art. 91, I a VIII, §§ 1º e 2º

art. 35, I a IV

art. 102, I a III, §§ 1º a 3º

art. 36, I a IV, §§ 1º a 4º

art. 103, I a IX, §§ 1º a 4º

art. 48, I a XV

art. 103-A, §§ 1º a 3º

art. 49, I a XVII

art. 103-B, I a XIII, §§ 1º a 7º

art. 50

art. 104, PU, I e II

art. 51, I a V

art. 105, I a III, PU

art. 52, I a XV, PU

art. 127, §§ 1º a 6º

art. 53, §§ 1º a 8º

art. 128, I e II, §§ 1º a 6º

art. 54, I a II

art. 129, I a IX, §§ 1º a 5º

art. 55, I a VI, §§ 1º a 4º

art. 130

art. 56, I e II, §§ 1º a 3º

art. 130-A, I a VI, §§ 1º a 5º

art. 60, I a III, §§ 1º a 5º

art. 134, §§ 1º a 4º

art. 61, §§ 1º e 2º

art. 136, §§ 1º a 7º

art. 62, §§ 1º a 12

art. 137, I e II, PU

art. 80

art. 138, §§ 1º a 3º

art. 81 §§ 1º e 2º

art. 139, I a VII, PU

art. 85, I a VI, PU

art. 144, I a V, §§ 1º a 10

art. 86, §§ 1º a 4º

art. 170, I a IX, PU

art. 89, I a VII

art. 225, §§ 1º a 7º

art. 90, I e II, §§ 1º e 2º

Lei 9.868/1999
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art. 12-G

art. 3º, I e II, PU

art. 12-H, §§ 1º e 2º

art. 4º, PU

art. 13, I a IV

art. 5º

art. 14, I a III, PU

art. 6º, PU

art. 15, PU
art. 16

art. 7º, § 2º

art. 18

art. 8º

art. 19

art. 9º, §§ 1º a 3º

art. 20, §§ 1º a 3º

art. 10, §§ 1º a 3º

art. 21, PU

art. 11, §§ 1º e 2º

art. 22

art. 12

art. 23, PU

art. 12-A

art. 24

art. 12-B, I e II, PU

art. 25

art. 12-C, PU

art. 26

art. 12-D

art. 27

art. 12-E, §§ 1º a 3º

art. 28, PU

art. 12-F, §§ 1º a 3º

Lei 9.882/1999

art. 7º, PU

art. 1º, PU

art. 8º

art. 2º, I, § 1º

art. 10, §§ 1º a 3º

art. 3º, I a V, PU

art. 11

art. 4º, §§ 1º e 2º

art. 12

art. 5º, §§ 1º a 3º

art. 13

art. 6º, §§ 1º e 2º
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Legislação compilada pelo Estratégia Concursos

Súmulas Vinculantes STF

Súmula 24

Súmula 1

Súmula 25

Súmula 2

Súmula 26

Súmula 3

Súmula 27

Súmula 4

Súmula 28

Súmula 5

Súmula 29

Súmula 6

Súmula 30

Súmula 7

Súmula 32

Súmula 8

Súmula 33

Súmula 9

Súmula 34

Súmula 10

Súmula 35

Súmula 11

Súmula 36

Súmula 12

Súmula 37

Súmula 13

Súmula 38

Súmula 14

Súmula 39

Súmula 15

Súmula 40

Súmula 16

Súmula 41

Súmula 17

Súmula 42

Súmula 18

Súmula 43

Súmula 19

Súmula 44

Súmula 20

Súmula 45

Súmula 21

Súmula 46

Súmula 22

Súmula 47

Súmula 23

Súmula 48
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Súmula 49

Súmula 52

Súmula 50

Súmula 53

Súmula 51
A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

5.1 - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

IX - cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade;
X - concessão de asilo político.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

V - o pluralismo político.

I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

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

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;

II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;
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;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva;
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;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
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IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;
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;
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;
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;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
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;
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;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
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;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
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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;
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;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
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;
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;
XXX - é garantido o direito de herança;
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";
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
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;
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;
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b) a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei;
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; (Regulamento)
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático;
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;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
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a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e
o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade
física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação;
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;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
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;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em
lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
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competente e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário
infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso
Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que
a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania;

público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo
fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres,
na forma da lei: (Vide Lei nº 7.844, de 1989)
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)

LXXII - conceder-se-á habeas data:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:

a) para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e
a intervenção na organização sindical;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

II - é vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
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interessados, não podendo ser inferior à área de um
Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em
folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente
da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se
filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser
votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente,
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer
falta grave nos termos da lei.

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto
e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade,
residentes na República Federativa do Brasil há mais de
quinze anos ininterruptos e sem condenação penal,
desde
que
requeiram
a
nacionalidade
brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão nº 3, de 1994)
§ 1º Aos portugueses com residência permanente no
País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros,
serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo
os casos previstos nesta Constituição. (Redação dada
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre
brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se
à organização de sindicatos rurais e de colônias de
pescadores, atendidas as condições que a lei
estabelecer.

III - de Presidente do Senado Federal;

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercêlo e sobre os interesses que devam por meio dele
defender.

VI - de oficial das Forças Armadas.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e
disporá sobre o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.
Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda
que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam
a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo,
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade
brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 54, de 2007)
II - naturalizados:

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do
brasileiro que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença
judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse
nacional;
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos
casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 3, de 1994)
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela
lei estrangeira; (Incluído pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 3, de 1994)
b) de imposição de naturalização, pela norma
estrangeira, ao brasileiro residente em estado
estrangeiro, como condição para permanência em seu
território ou para o exercício de direitos civis; (Incluído
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994).
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
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II - referendo;

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:

III - iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de
paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente. (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 16, de 1997)
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
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I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá
afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado
pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da
lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença
transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §
4º.
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à
eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
4, de 1993)
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção
de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de
entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
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III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para
definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre
escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas
de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem
personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma da lei, os partidos políticos que
alternativamente:(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 97, de 2017)
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos
Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por
cento) dos votos válidos em cada uma delas;
ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados
Federais distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 97, de 2017)
§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os
requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o
mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato,
a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa
filiação considerada para fins de distribuição dos
recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao
tempo de rádio e de televisão.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 97, de 2017)
Art. 18. A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua
criação, transformação em Estado ou reintegração ao
Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios
Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei
estadual, dentro do período determinado por Lei
Complementar Federal, e dependerão de consulta
prévia, mediante plebiscito, às populações dos
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na
forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 15, de 1996)
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionálos, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si.
CAPÍTULO II
Da União
Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem
a ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das
fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação
ambiental, definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com
outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e
as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede
de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço
público e a unidade ambiental federal, e as referidas no
art. 26, II; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
46, de 2005)
V - os recursos naturais da plataforma continental e da
zona econômica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
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VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios
arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da
administração direta da União, participação no
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira
por essa exploração.
§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de
largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada
como faixa de fronteira, é considerada fundamental
para defesa do território nacional, e sua ocupação e
utilização serão reguladas em lei.
Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e
participar de organizações internacionais;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a
intervenção federal;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de
material bélico;
VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar
as operações de natureza financeira, especialmente as
de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de
seguros e de previdência privada;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão
ou
permissão,
os
serviços
de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre
a organização dos serviços, a criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:
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a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e
imagens; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
8, de 15/08/95:)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura
aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios e a
Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de
efeito)
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e
o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem
como prestar assistência financeira ao Distrito Federal
para a execução de serviços públicos, por meio de fundo
próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
XV - organizar e manter os serviços oficiais de
estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito
nacional;
XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de
diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra
as calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos e definir critérios de outorga de
direitos de seu uso;
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema
nacional de viação;
XXII - executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento,
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a industrialização e o comércio de minérios nucleares e
seus derivados, atendidos os seguintes princípios e
condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional
somente será admitida para fins pacíficos e mediante
aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a
comercialização e a utilização de radioisótopos para a
pesquisa
e
usos
médicos,
agrícolas
e
industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 49, de 2006)
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção,
comercialização e utilização de radioisótopos de meiavida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e
expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública
dos Territórios, bem como organização administrativa
destes;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº
69, de 2012) (Produção de efeito)
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de
geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da
poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;

d) a responsabilidade civil por danos nucleares
independe da existência de culpa; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros militares;

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do
trabalho;

XXII - competência da polícia federal e das polícias
rodoviária e ferroviária federais;

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o
exercício da atividade de garimpagem, em forma
associativa.

XXIII - seguridade social;

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
II - desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de iminente
perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias
dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência
de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
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XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°,
III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa
marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os
Estados a legislar sobre questões específicas das
matérias relacionadas neste artigo.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio
público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

153
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização
de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à
inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 85, de 2015)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito
nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
53, de 2006)
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário,
econômico e urbanístico;

financeiro,

penitenciário,

II - orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência,
tecnologia,
pesquisa,
desenvolvimento
e
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inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 85, de 2015)
X - criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das
polícias civis.
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário.
CAPÍTULO III
Dos Estados Federados
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que
não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida
provisória para a sua regulamentação. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar,
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões, constituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum.
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na
forma da lei, as decorrentes de obras da União;
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II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob
domínio da União, Municípios ou terceiros;
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da
União.
Art. 27. O número de Deputados à Assembléia
Legislativa corresponderá ao triplo da representação do
Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número
de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem
os Deputados Federais acima de doze.
§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados
Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por
lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de,
no máximo, setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais,
observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre
seu regimento interno, polícia e serviços administrativos
de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.
§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo
legislativo estadual.
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador
de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á
no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e
no último domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do mandato de
seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de
janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao
mais, o disposto no art. 77. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 16, de1997)
§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir
outro cargo ou função na administração pública direta
ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso
público e observado o disposto no art. 38, I, IV e
V. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e
dos Secretários de Estado serão fixados por lei de
iniciativa da Assembléia Legislativa, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, §
2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998).
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em
Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois
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turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada
por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição.
§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências
legislativas reservadas aos Estados e Municípios.
§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador,
observadas as regras do art. 77, e dos Deputados
Distritais coincidirá com a dos Governadores e
Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.
§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa
aplica-se o disposto no art. 27.
§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo
do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo
de bombeiros militar.
CAPÍTULO VI
Da Intervenção
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no
Distrito Federal, exceto para:
I - manter a integridade nacional;
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da
Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem
pública;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes
nas unidades da Federação;
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação
que:
a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais
de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias
fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos
estabelecidos em lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial;
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios
constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime
democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta
e indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de
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saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
29, de 2000)
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem
a União nos Municípios localizados em Território
Federal, exceto quando:
I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por
dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita
municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino
e nas ações e serviços públicos de saúde; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a
representação para assegurar a observância de
princípios indicados na Constituição Estadual, ou para
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão
judicial.
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder
Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido,
ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a
coação for exercida contra o Poder Judiciário;
II - no caso de desobediência a ordem ou decisão
judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior
Eleitoral;
III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de
representação do Procurador-Geral da República, na
hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução
de lei federal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a
amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, será submetido à
apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional
ou a Assembléia Legislativa, far-se-á convocação
extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas.
§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV,
dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou
pela Assembléia Legislativa, o decreto limitar-se-á a
suspender a execução do ato impugnado, se essa
medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades
afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo
impedimento legal.
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Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente
sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de
rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais
de desenvolvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de
áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas
Assembléias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Governo
Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública da União e dos
Territórios e organização judiciária e do Ministério
Público do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 69, de 2012)
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que
estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da
dívida mobiliária federal.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39,
§ 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
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II - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos
previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da
República a se ausentarem do País, quando a ausência
exceder a quinze dias;

diretamente subordinados à Presidência da República
para prestarem, pessoalmente, informações sobre
assunto previamente determinado, importando crime
de responsabilidade a ausência sem justificação
adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão nº 2, de 1994).
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma
dessas medidas;

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa;

II - proceder à tomada de contas do Presidente da
República, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais
e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37,
XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do VicePresidente da República e dos Ministros de Estado,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a
execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o
aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e
lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão
de terras públicas com área superior a dois mil e
quinhentos hectares.
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou
qualquer de suas Comissões, poderão convocar
Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos
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III - elaborar seu regimento interno;
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias; (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
V - eleger membros do Conselho da República, nos
termos do art. 89, VII.
Seção IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)
II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e
do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da
União nos crimes de responsabilidade; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III - aprovar previamente, por voto secreto, após
arguição pública, a escolha de:
a) Magistrados,
Constituição;

nos

casos

estabelecidos

nesta

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados
pelo Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;

157
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após
arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de
missão diplomática de caráter permanente;
V - autorizar operações externas de natureza financeira,
de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios;
VI - fixar, por proposta do Presidente da República,
limites globais para o montante da dívida consolidada
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
VII - dispor sobre limites globais e condições para as
operações de crédito externo e interno da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder
Público federal;
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão
de garantia da União em operações de crédito externo
e interno;
IX - estabelecer limites globais e condições para o
montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a
exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da
República antes do término de seu mandato;
XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias; (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos
termos do art. 89, VII.
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema
Tributário Nacional, em sua estrutura e seus
componentes, e o desempenho das administrações
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 42, de 19.12.2003)
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II,
funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal
Federal, limitando-se a condenação, que somente será
proferida por dois terços dos votos do Senado Federal,
à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

o exercício de função pública, sem prejuízo das demais
sanções judiciais cabíveis.
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil
e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras
e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
35, de 2001)
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou
Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o
Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa
respectiva, que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros,
poderá, até a decisão final, sustar o andamento da
ação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35,
de 2001)
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa
respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco
dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição,
enquanto durar o mandato. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam
informações. (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa
respectiva.(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 35, de 2001)
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores
subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser
suspensas mediante o voto de dois terços dos membros
da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do
recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis
com a execução da medida. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
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I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de
empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer
das entidades a que se refere o inciso I, "a";
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no
artigo anterior;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o
decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa
a que pertencer, salvo licença ou missão por esta
autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos
previstos nesta Constituição;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado.
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além
dos casos definidos no regimento interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso
Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato
será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo
Senado Federal, por maioria absoluta, mediante
provocação da respectiva Mesa ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla
defesa. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
76, de 2013)
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será
declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou
mediante provocação de qualquer de seus membros, ou
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de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo
que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos
deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as
deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994)
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou
Senador:
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal,
de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de
missão diplomática temporária;
II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de
doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse
particular, desde que, neste caso, o afastamento não
ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de
investidura em funções previstas neste artigo ou de
licença superior a cento e vinte dias.
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á
eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze
meses para o término do mandato.
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador
poderá optar pela remuneração do mandato.
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou
de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
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IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma
e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da
administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União, bem como normas gerais para a
organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art. 84,
VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a
reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com
não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente
da República poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
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§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
b) direito penal, processual penal e processual
civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus
membros; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo
financeiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)
III – reservada a lei complementar; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts.
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício
financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até
o último dia daquele em que foi editada.(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos
§§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias,
prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por
decreto legislativo, as relações jurídicas delas
decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da
publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso
Nacional.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso
Nacional sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus
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pressupostos constitucionais. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)

será feita trinta dias depois da última vaga, pelo
Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até
quarenta e cinco dias contados de sua publicação,
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em
cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando
sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as
demais deliberações legislativas da Casa em que estiver
tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão
completar o período de seus antecessores.

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a
vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta
dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação
encerrada
nas
duas
Casas
do
Congresso
Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada
na Câmara dos Deputados. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores
examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir
parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso
Nacional. (Incluído
pela
Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa,
de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que
tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o
§ 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o
texto original da medida provisória, esta manter-se-á
integralmente em vigor até que seja sancionado ou
vetado o projeto. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do
Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos,
serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o
do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e VicePresidente da República, far-se-á eleição noventa dias
depois de aberta a última vaga.
§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do
período presidencial, a eleição para ambos os cargos
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Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:
I - a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei
especial, que estabelecerá as normas de processo e
julgamento.
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados,
será ele submetido a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou
perante o Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade.
§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia
ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração
do processo pelo Senado Federal.
§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular
prosseguimento do processo.
§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória,
nas infrações comuns, o Presidente da República não
estará sujeito a prisão.
§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu
mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.
Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de
consulta do Presidente da República, e dele participam:
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
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IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos
Deputados;
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
VI - o Ministro da Justiça;
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta
e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado
Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos
com mandato de três anos, vedada a recondução.
Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciarse sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de
sítio;
II - as questões relevantes para a estabilidade das
instituições democráticas.
§ 1º O Presidente da República poderá convocar
Ministro de Estado para participar da reunião do
Conselho, quando constar da pauta questão relacionada
com o respectivo Ministério.
§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho da República.
Subseção II
Do Conselho de Defesa Nacional
Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de
consulta do Presidente da República nos assuntos
relacionados com a soberania nacional e a defesa do
Estado democrático, e dele participam como membros
natos:
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - o Ministro da Justiça;
V - o Ministro de Estado da Defesa; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
VI - o Ministro das Relações Exteriores;
VII - o Ministro do Planejamento.
VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
23, de 1999)
§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de
celebração da paz, nos termos desta Constituição;
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do
estado de sítio e da intervenção federal;
III - propor os critérios e condições de utilização de áreas
indispensáveis à segurança do território nacional e
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opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de
fronteira e nas relacionadas com a preservação e a
exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento
de iniciativas necessárias a garantir a independência
nacional e a defesa do Estado democrático.
§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho de Defesa Nacional.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
3, de 1993)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da
República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso
Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral
da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade, os Ministros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União
e os chefes de missão diplomática de caráter
permanente; (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 23, de 1999)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das
pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de
segurança e o habeas data contra atos do Presidente da
República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo
Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou
o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a
União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros,
inclusive as respectivas entidades da administração
indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal
Superior ou quando o coator ou o paciente for
autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal,
ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma
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única instância; (Redação dada
Constitucional nº 22, de 1999)

pela

Emenda

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência
e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua
competência originária, facultada a delegação de
atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura
sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela
em que mais da metade dos membros do tribunal de
origem estejam impedidos ou sejam direta ou
indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal
de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais
Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de
inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da
norma regulamentadora for atribuição do Presidente da
República, do Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma
dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da
União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio
Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e
contra o Conselho Nacional do Ministério
Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas
data e o mandado de injunção decididos em única
instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a
decisão;
b) o crime político;
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância, quando a
decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei
federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado
em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei
federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 1.º A arguição de descumprimento de preceito
fundamental, decorrente desta Constituição, será
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apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da
lei. (Transformado do parágrafo único em § 1º pela
Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta,
nas
esferas
federal,
estadual
e
municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá
demonstrar a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a
fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso,
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois
terços de seus membros. (Incluída pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103. Podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara
Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V o Governador de Estado ou do Distrito
Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso
Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional.
§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser
previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade
e em todos os processos de competência do Supremo
Tribunal Federal.
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tornar efetiva norma constitucional, será
dada ciência ao Poder competente para a adoção das
providências necessárias e, em se tratando de órgão
administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
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§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da
União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
§ 4.º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de
ofício ou por provocação, mediante decisão de dois
terços dos seus membros, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida
em
lei. (Incluído
pela
Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a
interpretação e a eficácia de normas determinadas,
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos
judiciários ou entre esses e a administração pública que
acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação
de
processos
sobre
questão
idêntica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei,
a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula
poderá ser provocada por aqueles que podem propor a
ação direta de inconstitucionalidade.(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que
contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal
que, julgando-a procedente, anulará o ato
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada,
e determinará que outra seja proferida com ou sem a
aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se
de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos,
admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado
pelo respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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IV um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado
pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo
Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado
pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior
do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
X um membro do Ministério Público da União, indicado
pelo Procurador-Geral da República; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido
pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes
indicados pelo órgão competente de cada instituição
estadual;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e
outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do
Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e
impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo
Tribunal Federal.(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 61, de 2009)
§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
61, de 2009)
§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações
previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo
Tribunal Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes,
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cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

além das atribuições que lhe forem conferidas pelo
Estatuto da Magistratura, as seguintes: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo
cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua
competência, ou recomendar providências; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I receber as reclamações e denúncias, de qualquer
interessado, relativas aos magistrados e aos serviços
judiciários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício
ou mediante provocação, a legalidade dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do
Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou
fixar prazo para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo
da competência do Tribunal de Contas da
União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
III receber e conhecer das reclamações contra membros
ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus
serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação
do poder público ou oficializados, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional dos tribunais,
podendo avocar processos disciplinares em curso e
determinar a remoção, a disponibilidade ou a
aposentadoria com subsídios ou proventos
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras
sanções
administrativas,
assegurada
ampla
defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
IV representar ao Ministério Público, no caso de crime
contra a administração pública ou de abuso de
autoridade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados
há menos de um ano; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre
processos e sentenças prolatadas, por unidade da
Federação, nos diferentes órgãos do Poder
Judiciário; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
VII elaborar relatório anual, propondo as providências
que julgar necessárias, sobre a situação do Poder
Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual
deve integrar mensagem do Presidente do Supremo
Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional,
por ocasião da abertura da sessão legislativa. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá
a função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da
distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe,
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II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção
e de correição geral; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes
atribuições, e requisitar servidores de juízos ou
tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e
Territórios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da
República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos
Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes
para receber reclamações e denúncias de qualquer
interessado contra membros ou órgãos do Poder
Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares,
representando diretamente ao Conselho Nacional de
Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
Seção III
Do Superior Tribunal de Justiça
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de,
no mínimo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça serão nomeados pelo Presidente da República,
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela
maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais
Federais e um terço dentre desembargadores dos
Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice
elaborada pelo próprio Tribunal;
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e
membros do Ministério Público Federal, Estadual, do
Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados
na forma do art. 94.
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e
do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade,
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os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais
de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério
Público da União que oficiem perante tribunais;
b) os mandados de segurança e os habeas data contra
ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio
Tribunal;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº
23, de 1999)
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for
qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição,
Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do
Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 23, de 1999)
d) os conflitos de competência entre quaisquer
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem
como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre
juízes vinculados a tribunais diversos;
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados;
f) a reclamação para a preservação de sua competência
e garantia da autoridade de suas decisões;
g) os conflitos de atribuições entre autoridades
administrativas e judiciárias da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas
de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da
União;
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da
norma regulamentadora for atribuição de órgão,
entidade ou autoridade federal, da administração direta
ou indireta, excetuados os casos de competência do
Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça
Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da
Justiça Federal;
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a
concessão
de
exequatur
às
cartas
rogatórias; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
II - julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única ou última
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando a decisão for denegatória;
b) os mandados de segurança decididos em única
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
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tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando denegatória a decisão;
c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou
organismo internacional, de um lado, e, do outro,
Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes
vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face
de lei federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe
haja atribuído outro tribunal.
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal
de Justiça: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções,
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e
promoção na carreira; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer,
na forma da lei, a supervisão administrativa e
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo
graus, como órgão central do sistema e com poderes
correicionais,
cujas
decisões
terão
caráter
vinculante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público
a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia
funcional e administrativa, podendo, observado o
disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares,
provendo-os por concurso público de provas ou de
provas e títulos, a política remuneratória e os planos de
carreira; a lei disporá sobre sua organização e
funcionamento. (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
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§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a
respectiva proposta orçamentária dentro do prazo
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder
Executivo considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na
lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os
limites estipulados na forma do § 3º. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo
for encaminhada em desacordo com os limites
estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo
procederá aos ajustes necessários para fins de
consolidação
da
proposta
orçamentária
anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não
poderá haver a realização de despesas ou a assunção de
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente
autorizadas, mediante a abertura de créditos
suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 128. O Ministério Público abrange:

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito
Federal e Territórios poderão ser destituídos por
deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na
forma da lei complementar respectiva.
§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja
iniciativa é facultada aos respectivos ProcuradoresGerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o
estatuto de cada Ministério Público, observadas,
relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não
podendo perder o cargo senão por sentença judicial
transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse
público, mediante decisão do órgão colegiado
competente do Ministério Público, pelo voto da maioria
absoluta de seus membros, assegurada ampla
defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art.
39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150,
II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
II - as seguintes vedações:

I - o Ministério Público da União, que compreende:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens ou custas processuais;

a) o Ministério Público Federal;

b) exercer a advocacia;

b) o Ministério Público do Trabalho;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

c) o Ministério Público Militar;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer
outra função pública, salvo uma de magistério;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o
Procurador-Geral da República, nomeado pelo
Presidente da República dentre integrantes da carreira,
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu
nome pela maioria absoluta dos membros do Senado
Federal, para mandato de dois anos, permitida a
recondução.
§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República,
por iniciativa do Presidente da República, deverá ser
precedida de autorização da maioria absoluta do
Senado Federal.
§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito
Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para
escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução.
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e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou
privadas, ressalvadas as exceções previstas em
lei. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o
disposto no art. 95, parágrafo único, V.(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 129. São funções institucionais do Ministério
Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados
nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para
a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou
representação para fins de intervenção da União e dos
Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos
administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da
lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na
forma da lei complementar mencionada no artigo
anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas,
desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica
de entidades públicas.
§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações
civis previstas neste artigo não impede a de terceiros,
nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta
Constituição e na lei.
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser
exercidas por integrantes da carreira, que deverão
residir na comarca da respectiva lotação, salvo
autorização do chefe da instituição. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-seá mediante concurso público de provas e títulos,
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em
direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e
observando-se, nas nomeações, a ordem de
classificação. (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o
disposto no art. 93. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público
será imediata. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos
Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta
seção pertinentes a direitos, vedações e forma de
investidura.
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Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público
compõe-se de quatorze membros nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha
pela maioria absoluta do Senado Federal, para um
mandato de dois anos, admitida uma recondução,
sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
I o Procurador-Geral da República, que o preside;
II quatro membros do Ministério Público da União,
assegurada a representação de cada uma de suas
carreiras;
III três membros do Ministério Público dos Estados;
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal
Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil;
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e
outro pelo Senado Federal.
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério
Público serão indicados pelos respectivos Ministérios
Públicos, na forma da lei.
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério
Público o controle da atuação administrativa e
financeira do Ministério Público e do cumprimento dos
deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:
I zelar pela autonomia funcional e administrativa do
Ministério
Público,
podendo
expedir
atos
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências;
II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício
ou mediante provocação, a legalidade dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do
Ministério Público da União e dos Estados, podendo
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se
adotem as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos
Tribunais de Contas;
III receber e conhecer das reclamações contra membros
ou órgãos do Ministério Público da União ou dos
Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional da
instituição, podendo avocar processos disciplinares em
curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a
aposentadoria com subsídios ou proventos
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras
sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
IV rever, de ofício ou mediante provocação, os
processos disciplinares de membros do Ministério
Público da União ou dos Estados julgados há menos de
um ano;
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V elaborar relatório anual, propondo as providências
que julgar necessárias sobre a situação do Ministério
Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve
integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.
§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um
Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério
Público que o integram, vedada a recondução,
competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem
conferidas pela lei, as seguintes:
I receber reclamações e denúncias, de qualquer
interessado, relativas aos membros do Ministério
Público e dos seus serviços auxiliares;
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção
e correição geral;
III requisitar e designar membros do Ministério Público,
delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de
órgãos do Ministério Público.
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.
§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do
Ministério Público, competentes para receber
reclamações e denúncias de qualquer interessado
contra membros ou órgãos do Ministério Público,
inclusive contra seus serviços auxiliares, representando
diretamente ao Conselho Nacional do Ministério
Público.
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe, como expressão e instrumento do regime
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais
e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal.(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 80, de 2014)
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública
da União e do Distrito Federal e dos Territórios e
prescreverá normas gerais para sua organização nos
Estados, em cargos de carreira, providos, na classe
inicial, mediante concurso público de provas e títulos,
assegurada a seus integrantes a garantia da
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora
das atribuições institucionais. (Renumerado pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de
sua proposta orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º . (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas
da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 74, de 2013)
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública
a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional, aplicando-se também, no que couber, o
disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta
Constituição
Federal.(Incluído
pela
Emenda
Constitucional nº 80, de 2014)
Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
decretar estado de defesa para preservar ou
prontamente restabelecer, em locais restritos e
determinados, a ordem pública ou a paz social
ameaçadas por grave e iminente instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes
proporções na natureza.
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa
determinará o tempo de sua duração, especificará as
áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e
limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre
as seguintes:
I - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços
públicos, na hipótese de calamidade pública,
respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será
superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual período, se persistirem as razões que
justificaram a sua decretação.
§ 3º Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo
executor da medida, será por este comunicada
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se
não for legal, facultado ao preso requerer exame de
corpo de delito à autoridade policial;
II - a comunicação será acompanhada de declaração,
pela autoridade, do estado físico e mental do detido no
momento de sua autuação;
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá
ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo
Poder Judiciário;
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.
§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação,
o Presidente da República, dentro de vinte e quatro

169
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao
Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será
convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco
dias.

III - restrições relativas à inviolabilidade da
correspondência, ao sigilo das comunicações, à
prestação de informações e à liberdade de imprensa,
radiodifusão e televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro
de dez dias contados de seu recebimento, devendo
continuar funcionando enquanto vigorar o estado de
defesa.

V - busca e apreensão em domicílio;

§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado
de defesa.

Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III
a difusão de pronunciamentos de parlamentares
efetuados em suas Casas Legislativas, desde que
liberada pela respectiva Mesa.

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
solicitar ao Congresso Nacional autorização para
decretar o estado de sítio nos casos de:
I - comoção grave de repercussão nacional ou
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de
medida tomada durante o estado de defesa;
II - declaração de estado de guerra ou resposta a
agressão armada estrangeira.
Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar
autorização para decretar o estado de sítio ou sua
prorrogação, relatará os motivos determinantes do
pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por
maioria absoluta.
Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua
duração, as normas necessárias a sua execução e as
garantias constitucionais que ficarão suspensas, e,
depois de publicado, o Presidente da República
designará o executor das medidas específicas e as áreas
abrangidas.
§ 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá
ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado,
de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá
ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra
ou a agressão armada estrangeira.
§ 2º - Solicitada autorização para decretar o estado de
sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do
Senado
Federal,
de
imediato,
convocará
extraordinariamente o Congresso Nacional para se
reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.

VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão
permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e
social ou em detrimento de bens, serviços e interesses
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha
repercussão interestadual ou internacional e exija
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem
prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos
nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de
fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia
judiciária da União.

§ 3º - O Congresso Nacional permanecerá em
funcionamento até o término das medidas coercitivas.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente,
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com
fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas
contra as pessoas as seguintes medidas:

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente,
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

I - obrigação
determinada;

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia
de carreira, incumbem, ressalvada a competência da
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.

de

permanência

em

localidade

II - detenção em edifício não destinado a acusados ou
condenados por crimes comuns;
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§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de
maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços
e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes
dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na
forma do § 4º do art. 39.
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu
patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de
trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que
assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades
executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em
Carreira, na forma da lei.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que
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tenham sua sede e administração no País. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício
de qualquer atividade econômica, independentemente
de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
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§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-seá, na forma da lei, dentro de condições que assegurem
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao
uso dos recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão
ter sua localização definida em lei federal, sem o que
não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do
§ 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas
desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215
desta Constituição Federal, registradas como bem de
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei
específica que assegure o bem-estar dos animais
envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96,
de 2017)

5.2 - LEI 9.898/1999
Art. 2º Podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade: (Vide artigo 103 da Constituição
Federal)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou a Mesa da
Câmara Legislativa do Distrito Federal;
V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito
Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso
Nacional;

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a
petição inicial.
Art. 5º Proposta a ação direta, não se admitirá
desistência.
Art. 6º O relator pedirá informações aos órgãos ou às
autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo
impugnado.
Parágrafo único. As informações serão prestadas no
prazo de trinta dias contado do recebimento do pedido.
Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no
processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, poderá, por
despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado
no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos
ou entidades.

Art. 3º A petição indicará:

Art. 8º Decorrido o prazo das informações, serão
ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e
o Procurador-Geral da República, que deverão
manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e
os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada
uma das impugnações;

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator
lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e
pedirá dia para julgamento.

II - o pedido, com suas especificações.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de
matéria ou circunstância de fato ou de notória
insuficiência das informações existentes nos autos,
poderá o relator requisitar informações adicionais,
designar perito ou comissão de peritos para que emita
parecer sobre a questão, ou fixar data para, em
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com
experiência e autoridade na matéria.

IX - confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de
instrumento de procuração, quando subscrita por
advogado, será apresentada em duas vias, devendo
conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e
dos documentos necessários para comprovar a
impugnação.
Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a
manifestamente improcedente serão liminarmente
indeferidas pelo relator.
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§ 2º O relator poderá, ainda, solicitar informações aos
Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos
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Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma
impugnada no âmbito de sua jurisdição.

Art. 12-B. A petição indicará: (Incluído pela Lei nº
12.063, de 2009).

§ 3º As informações, perícias e audiências a que se
referem os parágrafos anteriores serão realizadas no
prazo de trinta dias, contado da solicitação do relator.

I - a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao
cumprimento de dever constitucional de legislar ou
quanto à adoção de providência de índole
administrativa; (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar
na ação direta será concedida por decisão da maioria
absoluta dos membros do Tribunal, observado o
disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou
autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo
impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de
cinco dias.
§ 1º O relator, julgando indispensável, ouvirá o
Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da
República, no prazo de três dias.
§ 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, será
facultada sustentação oral aos representantes judiciais
do requerente e das autoridades ou órgãos
responsáveis pela expedição do ato, na forma
estabelecida no Regimento do Tribunal.
§ 3º Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá
deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou
das autoridades das quais emanou a lei ou o ato
normativo impugnado.
Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo
Tribunal Federal fará publicar em seção especial do
Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a
parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias,
devendo solicitar as informações à autoridade da qual
tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o
procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.
§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos,
será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal
entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.
§ 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a
legislação anterior acaso existente, salvo expressa
manifestação em sentido contrário.
Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator,
em face da relevância da matéria e de seu especial
significado para a ordem social e a segurança jurídica,
poderá, após a prestação das informações, no prazo de
dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União
e do Procurador-Geral da República, sucessivamente,
no prazo de cinco dias, submeter o processo
diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar
definitivamente a ação.
Art. 12-A. Podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão os legitimados à
propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade. (Incluído pela
Lei nº 12.063, de 2009).
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II - o pedido, com suas especificações. (Incluído pela Lei
nº 12.063, de 2009).
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de
instrumento de procuração, se for o caso, será
apresentada em 2 (duas) vias, devendo conter cópias
dos documentos necessários para comprovar a alegação
de omissão. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
Art. 12-C. A petição inicial inepta, não fundamentada, e
a manifestamente improcedente serão liminarmente
indeferidas pelo relator. (Incluído pela Lei nº 12.063, de
2009).
Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir
a petição inicial. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
Art.
12-D.
Proposta
a
ação
direta
de
inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá
desistência. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
Art. 12-E. Aplicam-se ao procedimento da ação direta
de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as
disposições constantes da Seção I do Capítulo II desta
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
§ 1º Os demais titulares referidos no art. 2º desta Lei
poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da
ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis
para o exame da matéria, no prazo das informações,
bem como apresentar memoriais. (Incluído pela Lei nº
12.063, de 2009).
§ 2º O relator poderá solicitar a manifestação do
Advogado-Geral da União, que deverá ser encaminhada
no prazo de 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei nº
12.063, de 2009).
§ 3º O Procurador-Geral da República, nas ações em
que não for autor, terá vista do processo, por 15
(quinze) dias, após o decurso do prazo para
informações. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
Art. 12-F. Em caso de excepcional urgência e relevância
da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta
de seus membros, observado o disposto no art. 22,
poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos
órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão
inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo
de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
§ 1º A medida cautelar poderá consistir na suspensão
da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no
caso de omissão parcial, bem como na suspensão de
processos
judiciais
ou
de
procedimentos
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administrativos, ou ainda em outra providência a ser
fixada pelo Tribunal. (Incluído pela Lei nº 12.063, de
2009).
§ 2º O relator, julgando indispensável, ouvirá o
Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três)
dias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
§ 3º No julgamento do pedido de medida cautelar, será
facultada sustentação oral aos representantes judiciais
do requerente e das autoridades ou órgãos
responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma
estabelecida no Regimento do Tribunal. (Incluído pela
Lei nº 12.063, de 2009).
Art.12-G. Concedida a medida cautelar, o Supremo
Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do
Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a
parte dispositiva da decisão no prazo de 10 (dez) dias,
devendo solicitar as informações à autoridade ou ao
órgão responsável pela omissão inconstitucional,
observando-se, no que couber, o procedimento
estabelecido na Seção I do Capítulo II desta Lei. (Incluído
pela Lei nº 12.063, de 2009).
Art. 12-H. Declarada a inconstitucionalidade por
omissão, com observância do disposto no art. 22, será
dada ciência ao Poder competente para a adoção das
providências necessárias. (Incluído pela Lei nº 12.063,
de 2009).
§ 1º Em caso de omissão imputável a órgão
administrativo, as providências deverão ser adotadas no
prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser
estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em
vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse
público envolvido. (Incluído pela Lei nº 12.063, de
2009).
§ 2º Aplica-se à decisão da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o
disposto no Capítulo IV desta Lei. (Incluído pela Lei nº
12.063, de 2009).
Art. 13. Podem propor a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal: (Vide artigo 103 da Constituição Federal)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa da Câmara dos Deputados;
III - a Mesa do Senado Federal;
IV - o Procurador-Geral da República.
Art. 14. A petição inicial indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado
e os fundamentos jurídicos do pedido;
II - o pedido, com suas especificações;
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III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre
a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de
instrumento de procuração, quando subscrita por
advogado, será apresentada em duas vias, devendo
conter cópias do ato normativo questionado e dos
documentos necessários para comprovar a procedência
do pedido de declaração de constitucionalidade.
Art. 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e a
manifestamente improcedente serão liminarmente
indeferidas pelo relator.
Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a
petição inicial.
Art. 16. Proposta a ação declaratória, não se admitirá
desistência.
Art. 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no
processo de ação declaratória de constitucionalidade.
Art. 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta
vista ao Procurador-Geral da República, que deverá
pronunciar-se no prazo de quinze dias.
Art. 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator
lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e
pedirá dia para julgamento.
§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de
matéria ou circunstância de fato ou de notória
insuficiência das informações existentes nos autos,
poderá o relator requisitar informações adicionais,
designar perito ou comissão de peritos para que emita
parecer sobre a questão ou fixar data para, em
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com
experiência e autoridade na matéria.
§ 2º O relator poderá solicitar, ainda, informações aos
Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos
Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma
questionada no âmbito de sua jurisdição.
§ 3º As informações, perícias e audiências a que se
referem os parágrafos anteriores serão realizadas no
prazo de trinta dias, contado da solicitação do relator.
Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da
maioria absoluta de seus membros, poderá deferir
pedido de medida cautelar na ação declaratória de
constitucionalidade, consistente na determinação de
que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento
dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato
normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o
Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção
especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da
decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal
proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.
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Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo
somente será tomada se presentes na sessão pelo
menos oito Ministros.
Art. 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da
disposição ou da norma impugnada se num ou noutro
sentido se tiverem manifestado pelo menos seis
Ministros, quer se trate de ação direta de
inconstitucionalidade ou de ação declaratória de
constitucionalidade.
Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria
necessária à declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em
número que possa influir no julgamento, este será
suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos
Ministros ausentes, até que se atinja o número
necessário para prolação da decisão num ou noutro
sentido.
Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á
improcedente a ação direta ou procedente eventual
ação
declaratória;
e,
proclamada
a
inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação
direta ou improcedente eventual ação declaratória.

Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou
a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em
ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível,
ressalvada a interposição de embargos declaratórios,
não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a
ser fixado.
Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em
julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará
publicar em seção especial do Diário da Justiça e do
Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou
de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação
conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública
federal, estadual e municipal.

Art. 25. Julgada a ação, far-se-á a comunicação à
autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do
ato.

5.3 - LEI 9.882/1999
Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da
Constituição Federal será proposta perante o Supremo
Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar
lesão a preceito fundamental, resultante de ato do
Poder Público.
Parágrafo único. Caberá também arguição
descumprimento de preceito fundamental:

de

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia
constitucional sobre lei ou ato normativo federal,
estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição; (Vide ADIN 2.231-8, de 2000)
Art. 2º Podem propor arguição de descumprimento de
preceito fundamental:
I - os legitimados
inconstitucionalidade;

para

a

ação

direta

de

§ 1º Na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado,
mediante representação, solicitar a propositura de
arguição de descumprimento de preceito fundamental
ao Procurador-Geral da República, que, examinando os
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fundamentos jurídicos do pedido,
cabimento do seu ingresso em juízo.

decidirá

do

Art. 3º A petição inicial deverá conter:
I - a indicação do preceito fundamental que se considera
violado;
II - a indicação do ato questionado;
III - a prova da violação do preceito fundamental;
IV - o pedido, com suas especificações;
V - se for o caso, a comprovação da existência de
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do
preceito fundamental que se considera violado.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de
instrumento de mandato, se for o caso, será
apresentada em duas vias, devendo conter cópias do
ato questionado e dos documentos necessários para
comprovar a impugnação.
Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente,
pelo relator, quando não for o caso de arguição de
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descumprimento de preceito fundamental, faltar algum
dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
§ 1º Não será admitida arguição de descumprimento de
preceito fundamental quando houver qualquer outro
meio eficaz de sanar a lesividade.
§ 2º Da decisão de indeferimento da petição inicial
caberá agravo, no prazo de cinco dias.
Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da
maioria absoluta de seus membros, poderá deferir
pedido de medida liminar na arguição de
descumprimento de preceito fundamental.
§ 1º Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão
grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o
relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal
Pleno.
§ 2º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades
responsáveis pelo ato questionado, bem como o
Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da
República, no prazo comum de cinco dias.
§ 3º A liminar poderá consistir na determinação de que
juízes e tribunais suspendam o andamento de processo
ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra
medida que apresente relação com a matéria objeto da
arguição de descumprimento de preceito fundamental,
salvo se decorrentes da coisa julgada. (Vide ADIN 2.2318, de 2000)
Art. 6º Apreciado o pedido de liminar, o relator
solicitará as informações às autoridades responsáveis
pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias.
§ 1º Se entender necessário, poderá o relator ouvir as
partes nos processos que ensejaram a arguição,
requisitar informações adicionais, designar perito ou
comissão de peritos para que emita parecer sobre a
questão, ou ainda, fixar data para declarações, em
audiência pública, de pessoas com experiência e
autoridade na matéria.
§ 2º Poderão ser autorizadas, a critério do relator,
sustentação oral e juntada de memoriais, por
requerimento dos interessados no processo.

Art. 7º Decorrido o prazo das informações, o relator
lançará o relatório, com cópia a todos os ministros, e
pedirá dia para julgamento.
Parágrafo único. O Ministério Público, nas argüições que
não houver formulado, terá vista do processo, por cinco
dias, após o decurso do prazo para informações.
Art. 8º A decisão sobre a arguição de descumprimento
de preceito fundamental somente será tomada se
presentes na sessão pelo menos dois terços dos
Ministros.
Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às
autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos
atos questionados, fixando-se as condições e o modo de
interpretação e aplicação do preceito fundamental.
§ 1º O presidente do Tribunal determinará o imediato
cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão
posteriormente.
§ 2º Dentro do prazo de dez dias contado a partir do
trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva
será publicada em seção especial do Diário da Justiça e
do Diário Oficial da União.
§ 3º A decisão terá eficácia contra todos e efeito
vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder
Público.
Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo,
no
processo
de
arguição
de
descumprimento de preceito fundamental, e tendo em
vista razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal,
por maioria de dois terços de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só
tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de
outro momento que venha a ser fixado.
Art. 12. A decisão que julgar procedente ou
improcedente
o
pedido
em
arguição
de
descumprimento de preceito fundamental é
irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória.
Art. 13. Caberá reclamação contra o descumprimento
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na
forma do seu Regimento Interno.

5.4 - SÚMULAS VINCULANTES
SÚMULA VINCULANTE 1
Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito
a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso
concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo
constante de termo de adesão instituído pela Lei
Complementar nº 110/2001.
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SÚMULA VINCULANTE 2
É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou
distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e
sorteios, inclusive bingos e loterias.
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SÚMULA VINCULANTE 3
Nos processos perante o Tribunal de Contas da União
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando
da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a
apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de
aposentadoria, reforma e pensão.
SÚMULA VINCULANTE 4
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base de
cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
SÚMULA VINCULANTE 5
A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
SÚMULA VINCULANTE 6
Não viola a Constituição o estabelecimento de
remuneração inferior ao salário mínimo para as praças
prestadoras de serviço militar inicial.
SÚMULA VINCULANTE 7
A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.

não declare expressamente a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte.
SÚMULA VINCULANTE 11
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado.
SÚMULA VINCULANTE 12
A cobrança de taxa de matrícula nas universidades
públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição
Federal.
SÚMULA VINCULANTE 13
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função
gratificada na administração pública direta e indireta
em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o
ajuste mediante designações recíprocas, viola a
Constituição Federal.

SÚMULA VINCULANTE 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do
Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
SÚMULA VINCULANTE 9
O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional
vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no
caput do artigo 58.
SÚMULA VINCULANTE 10
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora
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SÚMULA VINCULANTE 14
É direito do defensor, no interesse do representado, ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa.
SÚMULA VINCULANTE 15
O cálculo de gratificações e outras vantagens do
servidor público não incide sobre o abono utilizado para
se atingir o salário mínimo.
SÚMULA VINCULANTE 16
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O s artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da
Constituição, referem-se ao total da remuneração
percebida pelo servidor público.
SÚMULA VINCULANTE 17
Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo
100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre
os precatórios que nele sejam pagos.
SÚMULA VINCULANTE 18

A Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar ação possessória ajuizada em decorrência do
exercício do direito de greve pelos trabalhadores da
iniciativa privada.
SÚMULA VINCULANTE 24
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90,
antes do lançamento definitivo do tributo.
SÚMULA VINCULANTE 25

A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no
curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista
no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que
seja a modalidade do depósito.

SÚMULA VINCULANTE 19

SÚMULA VINCULANTE 26

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação
de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de
pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico.

SÚMULA VINCULANTE 20
A Gratificação de Desempenho de Atividade TécnicoAdministrativa - GDATA, instituída pela Lei nº
10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores
correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco)
pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos
termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10 nº
10.404/2002, no período de junho de 2002 até a
conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que
se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004,
a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.
SÚMULA VINCULANTE 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
SÚMULA VINCULANTE 22
A Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar as ações de indenização por danos morais e
patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho
propostas por empregado contra empregador, inclusive
aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em
primeiro grau quando da promulgação da Emenda
Constitucional nº 45/04.
SÚMULA VINCULANTE 23
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SÚMULA VINCULANTE 27
Compete à Justiça estadual julgar causas entre
consumidor e concessionária de serviço público de
telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte
passiva necessária, assistente, nem opoente.
SÚMULA VINCULANTE 28
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como
requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se
pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
SÚMULA VINCULANTE 29
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa,
de um ou mais elementos da base de cálculo própria de
determinado imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra.
SÚMULA VINCULANTE 30
(A Súmula Vinculante 30 está pendente de publicação)
SÚMULA VINCULANTE 32
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O ICMS não incide sobre alienação de salvados de
sinistro pelas seguradoras.
SÚMULA VINCULANTE 33
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras
do regime geral da previdência social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º,
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica.
SÚMULA VINCULANTE 34
A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída
pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no
valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o
advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na
Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à
paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e
47/2005).
SÚMULA VINCULANTE 35
A homologação da transação penal prevista no artigo 76
da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e,
descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação
anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a
continuidade da persecução penal mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito
policial.
SÚMULA VINCULANTE 36

Compete privativamente à União legislar sobre
vencimentos dos membros das polícias civil e militar e
do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
SÚMULA VINCULANTE 40
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV,
da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao
sindicato respectivo.
SÚMULA VINCULANTE 41
O serviço de iluminação pública não pode ser
remunerado mediante taxa.
SÚMULA VINCULANTE 42
É inconstitucional a vinculação do reajuste de
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a
índices federais de correção monetária.
SÚMULA VINCULANTE 43
É inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação
em concurso público destinado ao seu provimento, em
cargo que não integra a carreira na qual anteriormente
investido.
SÚMULA VINCULANTE 44
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a
habilitação de candidato a cargo público.

Compete à Justiça Federal comum processar e julgar
civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de
documento falso quando se tratar de falsificação da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela
Marinha do Brasil.

A competência constitucional do Tribunal do Júri
prevalece sobre o foro por prerrogativa de função
estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.

SÚMULA VINCULANTE 37

SÚMULA VINCULANTE 46

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia.

A definição dos crimes de responsabilidade e o
estabelecimento das respectivas normas de processo e
julgamento são da competência legislativa privativa da
União.

SÚMULA VINCULANTE 38
É competente o Município para fixar o horário de
funcionamento de estabelecimento comercial.
SÚMULA VINCULANTE 39
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SÚMULA VINCULANTE 45

SÚMULA VINCULANTE 47
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
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requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza.
SÚMULA VINCULANTE 48
Na entrada de mercadoria importada do exterior, é
legítima a cobrança do ICMS por ocasião do
desembaraço aduaneiro.
SÚMULA VINCULANTE 49
Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal
que impede a instalação de estabelecimentos
comerciais do mesmo ramo em determinada área.
SÚMULA VINCULANTE 50
Norma legal que altera o prazo de recolhimento de
obrigação tributária não se sujeita ao princípio da
anterioridade.
SÚMULA VINCULANTE 51
O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores
militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se
aos servidores civis do poder executivo, observadas as
eventuais compensações decorrentes dos reajustes
diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas
legais.

SÚMULA VINCULANTE 53
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art.
114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de
ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que
proferir e acordos por ela homologados.
SÚMULA VINCULANTE 54
A medida provisória não apreciada pelo congresso
nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001,
ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta
dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.
SÚMULA VINCULANTE 55
O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos
servidores inativos.
SÚMULA VINCULANTE 56
A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS.

SÚMULA VINCULANTE 52
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao
IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades
referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas
atividades para as quais tais entidades foram
constituídas.

6 - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA CONCURSO DE
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Ricardo Torques, professor de Direito da Criança e do Adolescente do Estratégia
Carreira Jurídica. Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de
Polícia Civil em 2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa
matéria. Trata-se de disciplina “pequena” no contexto do concurso, contudo, a partir do
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portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados nas
provas objetivas:
ECA
art. 121, §3º

PC-GO

PC-MA

art. 122, I

PC-BA

***

art. 127

PC-BA

PC-MA

art. 231

PC-BA

***

art. 227

PC-BA

PC-SP

art. 175, §1º

PC-BA

***

art. 173, I

PC-SE

***

art. 173, parágrafo único

PC-SE

***

art. 109

PC-SE

***

art. 122, §2º

PC-SE

***

art. 121, §2º

PC-MA

***

art. 118, §2º

PC-MA

***

art. 104, caput

PC-MA

***

art. 108, caput

PC-MA

***

art. 241-C

PC-SP

***

Lei 14.431/2017
art. 21

ECA

Lei 12.594/2012
art. 43, §4º

PC-SE

art. 43, I

PC-SE
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art. 43, II

PC-SE

CF
art. 5º, LIV

PC-MA

art. 5º, LV

PC-MA

STJ
Súmula STJ 605

PC-BA

Súmula STJ 74

PC-SE

Súmula STJ 265

PC-SE

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

6.1 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6.1.1 - Disposições Preliminares – arts. 1º a 6º
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à
criança e ao adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei
aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem
discriminação de nascimento, situação familiar, idade,
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem,
condição econômica, ambiente social, região e local de
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as
famílias ou a comunidade em que vivem.
(incluído
pela Lei nº 13.257, de 2016)
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
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à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais.

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou
de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas;

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta
os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a
condição peculiar da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento.

6.1.2 - Prática de Ato Infracional – arts. 103 a 130
TÍTULO III
Da Prática de Ato Infracional
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita
como crime ou contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser
considerada a idade do adolescente à data do fato.
Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança
corresponderão as medidas previstas no art. 101.
CAPÍTULO II
Dos Direitos Individuais
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua
liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à
identificação dos responsáveis pela sua apreensão,
devendo ser informado acerca de seus direitos.
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local
onde se encontra recolhido serão incontinenti
comunicados à autoridade judiciária competente e à
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena
de responsabilidade, a possibilidade de liberação
imediata.
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser
determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco
dias.
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Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e
basear-se em indícios suficientes de autoria e
materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa
da medida.
Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será
submetido a identificação compulsória pelos órgãos
policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de
confrontação, havendo dúvida fundada.
CAPÍTULO III
Das Garantias Processuais
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua
liberdade sem o devido processo legal.
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras,
as seguintes garantias:
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato
infracional, mediante citação ou meio equivalente;
II - igualdade na relação processual, podendo
confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir
todas as provas necessárias à sua defesa;
III - defesa técnica por advogado;
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos
necessitados, na forma da lei;
V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade
competente;
VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou
responsável em qualquer fase do procedimento.
CAPÍTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas
Seção I
Disposições Gerais
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Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente
as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;

período não excedente a seis meses, junto a entidades
assistenciais,
hospitais,
escolas
e
outros
estabelecimentos congêneres, bem como em
programas comunitários ou governamentais.
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as
aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas
durante jornada máxima de oito horas semanais, aos
sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo
a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada
normal de trabalho.

VI - internação em estabelecimento educacional;

Seção V

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

Da Liberdade Assistida

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta
a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a
gravidade da infração.

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que
se afigurar a medida mais adequada para o fim de
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será
admitida a prestação de trabalho forçado.

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por
entidade ou programa de atendimento.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou
deficiência mental receberão tratamento individual e
especializado, em local adequado às suas condições.
Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts.
99 e 100.
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos
II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas
suficientes da autoria e da materialidade da infração,
ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art.
127.
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada
sempre que houver prova da materialidade e indícios
suficientes da autoria.
Seção II
Da Advertência
Art. 115. A advertência consistirá em admoestação
verbal, que será reduzida a termo e assinada.
Seção III
Da Obrigação de Reparar o Dano
Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o
caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense
o prejuízo da vítima.
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a
medida poderá ser substituída por outra adequada.
Seção IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade
Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste
na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por
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§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo
de seis meses, podendo a qualquer tempo ser
prorrogada, revogada ou substituída por outra medida,
ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a
supervisão da autoridade competente, a realização dos
seguintes encargos, entre outros:
I - promover socialmente o adolescente e sua família,
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se
necessário, em programa oficial ou comunitário de
auxílio e assistência social;
II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento
escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua
matrícula;
III - diligenciar no sentido da profissionalização do
adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;
IV - apresentar relatório do caso.
Seção VI
Do Regime de Semi-liberdade
Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser
determinado desde o início, ou como forma de transição
para o meio aberto, possibilitada a realização de
atividades
externas,
independentemente
de
autorização judicial.
§ 1º São obrigatórias a escolarização e a
profissionalização, devendo, sempre que possível, ser
utilizados os recursos existentes na comunidade.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado
aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à
internação.
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Seção VII
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida privativa da
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas,
a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa
determinação judicial em contrário.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado,
devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante
decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de
internação excederá a três anos.
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo
anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado
em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos
de idade.
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será
precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério
Público.
§ 7o A determinação judicial mencionada no §
1o poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade
judiciária.
(Incluído pela Lei nº 12.594, de
2012) (Vide)
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada
quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave
ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações
graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da
medida anteriormente imposta.
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III
deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses,
devendo ser decretada judicialmente após o devido
processo legal.
(Redação dada pela Lei nº 12.594,
de 2012) (Vide)
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação,
havendo outra medida adequada.
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade
exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por
critérios de idade, compleição física e gravidade da
infração.

Parágrafo único. Durante o período de internação,
inclusive provisória, serão obrigatórias atividades
pedagógicas.
Art. 124. São direitos do adolescente privado de
liberdade, entre outros, os seguintes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público;
II - peticionar diretamente a qualquer autoridade;
III - avistar-se reservadamente com seu defensor;
IV - ser informado de sua situação processual, sempre
que solicitada;
V - ser tratado com respeito e dignidade;
VI - permanecer internado na mesma localidade ou
naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou
responsável;
VII - receber visitas, ao menos, semanalmente;
VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio
pessoal;
X - habitar alojamento em condições adequadas de
higiene e salubridade;
XI - receber escolarização e profissionalização;
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença,
e desde que assim o deseje;
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor
de local seguro para guardá-los, recebendo
comprovante daqueles porventura depositados em
poder da entidade;
XVI - receber, quando de sua desinternação, os
documentos pessoais indispensáveis à vida em
sociedade.
§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender
temporariamente a visita, inclusive de pais ou
responsável, se existirem motivos sérios e fundados de
sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física
e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas
adequadas de contenção e segurança.
CAPÍTULO V
Da Remissão
Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para
apuração de ato infracional, o representante do
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Ministério Público poderá conceder a remissão, como
forma de exclusão do processo, atendendo às
circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto
social, bem como à personalidade do adolescente e sua
maior ou menor participação no ato infracional.
Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão
da remissão pela autoridade judiciária importará na
suspensão ou extinção do processo.
Art. 127. A remissão não implica necessariamente o
reconhecimento ou comprovação da responsabilidade,
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime
de semi-liberdade e a internação.
Art. 128. A medida aplicada por força da remissão
poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo,
mediante pedido expresso do adolescente ou de seu
representante legal, ou do Ministério Público.
TÍTULO IV
Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou
responsável:
I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou
comunitários de proteção, apoio e promoção da
família;
(Redação dada dada pela Lei nº 13.257,
de 2016)
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos;

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou
psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de
orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e
acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente
a tratamento especializado;
VII - advertência;
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;
X - suspensão ou destituição do pátrio poder poder
familiar.
(Expressão substituída pela Lei nº
12.010, de 2009)
Vigência
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos
incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos
arts. 23 e 24.
Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão
ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a
autoridade judiciária poderá determinar, como medida
cautelar, o afastamento do agressor da moradia
comum.
Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a
fixação provisória dos alimentos de que necessitem a
criança ou o adolescente dependentes do
agressor.
(Incluído pela Lei nº 12.415, de 2011

6.1.3 - Acesso à Justiça – arts. 141 a 144
TÍTULO VI
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou
adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.
§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos
que dela necessitarem, através de defensor público ou
advogado nomeado.
§ 2º As ações judiciais da competência da Justiça da
Infância e da Juventude são isentas de custas e
emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de
má-fé.
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Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão
representados e os maiores de dezesseis e menores de
vinte e um anos assistidos por seus pais, tutores ou
curadores, na forma da legislação civil ou processual.
Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador
especial à criança ou adolescente, sempre que os
interesses destes colidirem com os de seus pais ou
responsável, ou quando carecer de representação ou
assistência legal ainda que eventual.
Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais,
policiais e administrativos que digam respeito a crianças
e adolescentes a que se atribua autoria de ato
infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não
poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se
fotografia, referência a nome, apelido, filiação,
parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e
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sobrenome.
12.11.2003)

(Redação dada pela Lei nº 10.764, de

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que
se refere o artigo anterior somente será deferida pela
autoridade judiciária competente, se demonstrado o
interesse e justificada a finalidade.

6.1.4 - Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente – arts. 171 a 190
CAPÍTULO III
Dos Procedimentos
Seção V
Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a
Adolescente
Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem
judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade
judiciária.
Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato
infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade
policial competente.
Parágrafo único. Havendo repartição policial
especializada para atendimento de adolescente e em se
tratando de ato infracional praticado em co-autoria com
maior, prevalecerá a atribuição da repartição
especializada, que, após as providências necessárias e
conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição
policial própria.
Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional
cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa,
a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts.
106, parágrafo único, e 107, deverá:
I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e
o adolescente;
II - apreender o produto e os instrumentos da infração;
III - requisitar os exames ou perícias necessários à
comprovação da materialidade e autoria da infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a
lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de
ocorrência circunstanciada.
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou
responsável, o adolescente será prontamente liberado
pela autoridade policial, sob termo de compromisso e
responsabilidade de sua apresentação ao representante
do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo
impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto
quando, pela gravidade do ato infracional e sua
repercussão social, deva o adolescente permanecer sob
internação para garantia de sua segurança pessoal ou
manutenção da ordem pública.
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Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial
encaminhará, desde logo, o adolescente ao
representante do Ministério Público, juntamente com
cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.
§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a
autoridade policial encaminhará o adolescente à
entidade de atendimento, que fará a apresentação ao
representante do Ministério Público no prazo de vinte e
quatro horas.
§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de
atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade
policial. À falta de repartição policial especializada, o
adolescente aguardará a apresentação em dependência
separada da destinada a maiores, não podendo, em
qualquer hipótese, exceder o prazo referido no
parágrafo anterior.
Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade
policial encaminhará imediatamente ao representante
do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou
boletim de ocorrência.
Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver
indícios de participação de adolescente na prática de
ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao
representante do Ministério Público relatório das
investigações e demais documentos.
Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional não poderá ser conduzido ou transportado
em compartimento fechado de veículo policial, em
condições atentatórias à sua dignidade, ou que
impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob
pena de responsabilidade.
Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante
do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto
de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório
policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e
com informação sobre os antecedentes do adolescente,
procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em
sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e
testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o
representante do Ministério Público notificará os pais
ou responsável para apresentação do adolescente,
podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.
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Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo
anterior, o representante do Ministério Público poderá:
I - promover o arquivamento dos autos;
II - conceder a remissão;
III - representar à autoridade judiciária para aplicação de
medida sócio-educativa.
Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou
concedida a remissão pelo representante do Ministério
Público, mediante termo fundamentado, que conterá o
resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade
judiciária para homologação.
§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a
autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o
cumprimento da medida.
§ 2º Discordando, a autoridade judiciária fará remessa
dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante
despacho
fundamentado,
e
este
oferecerá
representação, designará outro membro do Ministério
Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento
ou a remissão, que só então estará a autoridade
judiciária obrigada a homologar.
Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do
Ministério Público não promover o arquivamento ou
conceder a remissão, oferecerá representação à
autoridade judiciária, propondo a instauração de
procedimento para aplicação da medida sócioeducativa que se afigurar a mais adequada.
§ 1º A representação será oferecida por petição, que
conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do
ato infracional e, quando necessário, o rol de
testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em
sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
§ 2º A representação independe de prova préconstituída da autoria e materialidade.
Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a
conclusão do procedimento, estando o adolescente
internado provisoriamente, será de quarenta e cinco
dias.
Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade
judiciária designará audiência de apresentação do
adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação
ou manutenção da internação, observado o disposto no
art. 108 e parágrafo.
§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão
cientificados do teor da representação, e notificados a
comparecer à audiência, acompanhados de advogado.
§ 2º Se os pais ou responsável não forem localizados, a
autoridade judiciária dará curador especial ao
adolescente.
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§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade
judiciária expedirá mandado de busca e apreensão,
determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva
apresentação.
§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada
a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais
ou responsável.
Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela
autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em
estabelecimento prisional.
§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as
características definidas no art. 123, o adolescente
deverá ser imediatamente transferido para a localidade
mais próxima.
§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o
adolescente aguardará sua remoção em repartição
policial, desde que em seção isolada dos adultos e com
instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o
prazo máximo de cinco dias, sob pena de
responsabilidade.
Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou
responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva
dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional
qualificado.
§ 1º Se a autoridade judiciária entender adequada a
remissão, ouvirá o representante do Ministério Público,
proferindo decisão.
§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida
de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o
adolescente não possui advogado constituído, nomeará
defensor, designando, desde logo, audiência em
continuação, podendo determinar a realização de
diligências e estudo do caso.
§ 3º O advogado constituído ou o defensor nomeado,
no prazo de três dias contado da audiência de
apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de
testemunhas.
§ 4º Na audiência em continuação, ouvidas as
testemunhas arroladas na representação e na defesa
prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da
equipe interprofissional, será dada a palavra ao
representante do Ministério Público e ao defensor,
sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada
um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade
judiciária, que em seguida proferirá decisão.
Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não
comparecer, injustificadamente à audiência de
apresentação, a autoridade judiciária designará nova
data, determinando sua condução coercitiva.
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Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou
suspensão do processo, poderá ser aplicada em
qualquer fase do procedimento, antes da sentença.
Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer
medida, desde que reconheça na sentença:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato ato infracional;
IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido
para o ato infracional.

Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de
internação ou regime de semi-liberdade será feita:
I - ao adolescente e ao seu defensor;
II - quando não for encontrado o adolescente, a seus
pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.
§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-seá unicamente na pessoa do defensor.
§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do adolescente,
deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da
sentença.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o
adolescente internado, será imediatamente colocado
em liberdade.

6.1.5 - Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a
Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente – arts. 190-A a 190-E
Seção V-A
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
Da Infiltração de Agentes de Polícia para a
Investigação de Crimes contra a Dignidade Sexual de
Criança e de Adolescente”
Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet
com o fim de investigar os crimes previstos nos arts.
240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e
nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
obedecerá às seguintes regras:
(Incluído pela Lei
nº 13.441, de 2017)

§ 1º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão
requisitar relatórios parciais da operação de infiltração
antes do término do prazo de que trata o inciso II do §
1º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de
2017)
§ 2º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1º deste
artigo, consideram-se:
(Incluído pela Lei nº
13.441, de 2017)
I – dados de conexão: informações referentes a hora,
data, início, término, duração, endereço de Protocolo
de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da
conexão;
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

I – será precedida de autorização judicial devidamente
circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os
limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o
Ministério Público;
(Incluído pela Lei nº 13.441, de
2017)

II – dados cadastrais: informações referentes a nome e
endereço de assinante ou de usuário registrado ou
autenticado para a conexão a quem endereço de IP,
identificação de usuário ou código de acesso tenha sido
atribuído no momento da conexão.

II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério
Público ou representação de delegado de polícia e
conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance
das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das
pessoas investigadas e, quando possível, os dados de
conexão ou cadastrais que permitam a identificação
dessas pessoas;
(Incluído pela Lei nº 13.441, de
2017)

§ 3º A infiltração de agentes de polícia na internet não
será admitida se a prova puder ser obtida por outros
meios.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

III – não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias,
sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o
total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja
demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da
autoridade judicial.
(Incluído pela Lei nº 13.441,
de 2017)

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

Art. 190-B. As informações da operação de infiltração
serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável
pela autorização da medida, que zelará por seu
sigilo.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o
acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério
Público e ao delegado de polícia responsável pela
operação, com o objetivo de garantir o sigilo das
investigações.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de
2017)
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Art. 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua
identidade para, por meio da internet, colher indícios de
autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts.
240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e
nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal).
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar
de observar a estrita finalidade da investigação
responderá pelos excessos praticados.
(Incluído
pela Lei nº 13.441, de 2017)
Art. 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público
poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante
procedimento sigiloso e requisição da autoridade
judicial, as informações necessárias à efetividade da
identidade fictícia criada.
(Incluído pela Lei nº
13.441, de 2017)

Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata
esta Seção será numerado e tombado em livro
específico.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos
eletrônicos praticados durante a operação deverão ser
registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao
juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório
circunstanciado.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de
2017)
Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados
no caput deste artigo serão reunidos em autos
apartados e apensados ao processo criminal
juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a
preservação da identidade do agente policial infiltrado
e a intimidade das crianças e dos adolescentes
envolvidos.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

6.1.6 - Crimes – arts. 225 a 244-B
TÍTULO VII
Dos Crimes e Das Infrações Administrativas
CAPÍTULO I
Dos Crimes
Seção I
Disposições Gerais
Art. 225. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados
contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão,
sem prejuízo do disposto na legislação penal.
Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as
normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto
ao processo, as pertinentes ao Código de Processo
Penal.
Art. 227. Os crimes definidos nesta Lei são de ação
pública incondicionada
Seção II
Dos Crimes em Espécie
Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente
de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de
manter registro das atividades desenvolvidas, na forma
e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de
fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião
da alta médica, declaração de nascimento, onde
constem as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
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Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.
Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de
estabelecimento de atenção à saúde de gestante de
identificar corretamente o neonato e a parturiente, por
ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos
exames referidos no art. 10 desta Lei:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.
Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua
liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em
flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita
da autoridade judiciária competente:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que
procede à apreensão sem observância das formalidades
legais.
Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela
apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata
comunicação à autoridade judiciária competente e à
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 233. (Revogado).

190
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa
causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou
adolescente, tão logo tenha conhecimento da
ilegalidade da apreensão:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado
nesta Lei em benefício de adolescente privado de
liberdade:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade
judiciária, membro do Conselho Tutelar ou
representante do Ministério Público no exercício de
função prevista nesta Lei:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de
quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem
judicial, com o fim de colocação em lar substituto:
Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.
Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou
pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem
oferece ou efetiva a paga ou recompensa.
Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato
destinado ao envio de criança ou adolescente para o
exterior com inobservância das formalidades legais ou
com o fito de obter lucro:
Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave
ameaça ou fraude:
(Incluído pela Lei nº 10.764, de
12.11.2003)
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena
correspondente à violência.
Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar
ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito
ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita,
recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a
participação de criança ou adolescente nas cenas
referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com
esses contracena. (Redação dada pela Lei nº 11.829,
de 2008)
§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente
comete o crime:
(Redação dada pela Lei nº 11.829,
de 2008)
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I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto
de exercê-la;
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de
2008)
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade; ou
(Redação dada
pela Lei nº 11.829, de 2008)
III – prevalecendo-se de relações de parentesco
consangüíneo ou afim até o terceiro grau, ou por
adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da
vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha
autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou
outro registro que contenha cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente:
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir,
distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio,
inclusive por meio de sistema de informática ou
telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei
nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
Lei nº 11.829, de 2008)

(Incluído pela

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento
das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput
deste artigo;
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de
computadores às fotografias, cenas ou imagens de que
trata o caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº
11.829, de 2008)
§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º
deste artigo são puníveis quando o responsável legal
pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa
de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata
o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de
2008)
Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de
registro que contenha cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente:
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
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§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se
de pequena quantidade o material a que se refere o
caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de
2008)

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo
com o fim de induzir criança a se exibir de forma
pornográfica ou sexualmente explícita.
(Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem
a finalidade de comunicar às autoridades competentes
a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241,
241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita
por:
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a
expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica”
compreende qualquer situação que envolva criança ou
adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou
simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma
criança ou adolescente para fins primordialmente
sexuais.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

I – agente público no exercício de suas funções;
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
II – membro de entidade, legalmente constituída, que
inclua, entre suas finalidades institucionais, o
recebimento, o processamento e o encaminhamento de
notícia dos crimes referidos neste parágrafo;
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
III – representante legal e funcionários responsáveis de
provedor de acesso ou serviço prestado por meio de
rede de computadores, até o recebimento do material
relativo à notícia feita à autoridade policial, ao
Ministério Público ou ao Poder Judiciário.
(Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão
manter sob sigilo o material ilícito referido.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 241-C. Simular a participação de criança ou
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica
por meio de adulteração, montagem ou modificação de
fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de
representação visual:
(Incluído pela Lei nº 11.829,
de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou
divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena
o material produzido na forma do caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por
qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de
com ela praticar ato libidinoso:
(Incluído pela Lei
nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
I – facilita ou induz o acesso à criança de material
contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o
fim de com ela praticar ato libidinoso;
(Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)
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Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou
entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente
arma, munição ou explosivo:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.
dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

(Redação

Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente,
ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou
adolescente, sem justa causa, produtos cujos
componentes possam causar dependência física ou
psíquica, ainda que por utilização indevida:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa, se o
fato não constitui crime mais grave.
Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou
entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma,
a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem
justa causa, outros produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica:
(Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa,
se o fato não constitui crime mais grave.
(Redação
dada pela Lei nº 13.106, de 2015)
Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou
entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente
fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que,
pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de
provocar qualquer dano físico em caso de utilização
indevida:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais
definidos no caput do art. 2º desta Lei, à prostituição ou
à exploração sexual:
(Incluído pela Lei nº 9.975, de
23.6.2000)
Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da
perda de bens e valores utilizados na prática criminosa
em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente da unidade da Federação (Estado ou
Distrito Federal) em que foi cometido o crime,
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.
(Redação
dada pela Lei nº 13.440, de 2017)
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§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o
gerente ou o responsável pelo local em que se verifique
a submissão de criança ou adolescente às práticas
referidas no caput deste artigo.
(Incluído pela Lei
nº 9.975, de 23.6.2000)
§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação a
cassação da licença de localização e de funcionamento
do estabelecimento.
(Incluído pela Lei nº 9.975,
de 23.6.2000)
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor
de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 1º Incorre nas penas previstas no caput deste artigo
quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de
quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de batepapo da internet.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)
§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são
aumentadas de um terço no caso de a infração cometida
ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990.
(Incluído pela Lei
nº 12.015, de 2009)

6.2 - LEI 14.431/2017
6.2.1 - Segurança Pública – arts. 20 a 22
TÍTULO IV
Da Integração das Políticas de Atendimento
CAPÍTULO IV
Da Segurança Pública
Art. 20. O poder público poderá criar delegacias
especializadas no atendimento de crianças e
adolescentes vítimas de violência.
§ 1o Na elaboração de suas propostas orçamentárias, as
unidades da Federação alocarão recursos para
manutenção de equipes multidisciplinares destinadas a
assessorar as delegacias especializadas.
§ 2o Até a criação do órgão previsto no caput deste
artigo, a vítima será encaminhada prioritariamente a
delegacia especializada em temas de direitos humanos.
§ 3o A tomada de depoimento especial da criança ou do
adolescente vítima ou testemunha de violência
observará o disposto no art. 14 desta Lei.
Art. 21. Constatado que a criança ou o adolescente está
em risco, a autoridade policial requisitará à autoridade
judicial responsável, em qualquer momento dos
procedimentos de investigação e responsabilização dos
suspeitos, as medidas de proteção pertinentes, entre as
quais:

I - evitar o contato direto da criança ou do adolescente
vítima ou testemunha de violência com o suposto autor
da violência;
II - solicitar o afastamento cautelar do investigado da
residência ou local de convivência, em se tratando de
pessoa que tenha contato com a criança ou o
adolescente;
III - requerer a prisão preventiva do investigado, quando
houver suficientes indícios de ameaça à criança ou
adolescente vítima ou testemunha de violência;
IV - solicitar aos órgãos socioassistenciais a inclusão da
vítima e de sua família nos atendimentos a que têm
direito;
V - requerer a inclusão da criança ou do adolescente em
programa de proteção a vítimas ou testemunhas
ameaçadas; e
VI - representar ao Ministério Público para que
proponha ação cautelar de antecipação de prova,
resguardados os pressupostos legais e as garantias
previstas no art. 5o desta Lei, sempre que a demora
possa causar prejuízo ao desenvolvimento da criança ou
do adolescente.
Art. 22. Os órgãos policiais envolvidos envidarão
esforços investigativos para que o depoimento especial
não seja o único meio de prova para o julgamento do
réu.

6.2.2 - Crimes – art. 24
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Legislação compilada pelo Estratégia Concursos

TÍTULO V
Dos Crimes
Art. 24. Violar sigilo processual, permitindo que
depoimento de criança ou adolescente seja assistido

por pessoa estranha ao processo, sem autorização
judicial e sem o consentimento do depoente ou de seu
representante legal.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

6.3 - LEI 12.594/2012
6.3.1 - Procedimentos – arts. 36 a 48
TÍTULO II
Da Execução das Medidas Socioeducativas
CAPÍTULO II
Dos Procedimentos
Art. 36. A competência para jurisdicionar a execução
das medidas socioeducativas segue o determinado
pelo art. 146 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob
pena de nulidade, no procedimento judicial de execução
de medida socioeducativa, asseguradas aos seus
membros as prerrogativas previstas na Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), podendo requerer as providências
necessárias para adequar a execução aos ditames legais
e regulamentares.
Art. 38. As medidas de proteção, de advertência e de
reparação do dano, quando aplicadas de forma isolada,
serão executadas nos próprios autos do processo de
conhecimento, respeitado o disposto nos arts.
143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Art. 39. Para aplicação das medidas socioeducativas de
prestação de serviços à comunidade, liberdade
assistida, semiliberdade ou internação, será constituído
processo de execução para cada adolescente,
respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), e com autuação das seguintes peças:
I - documentos de caráter pessoal do adolescente
existentes
no
processo
de
conhecimento,
especialmente os que comprovem sua idade; e
II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que
houver necessidade e, obrigatoriamente:
a) cópia da representação;
b) cópia da certidão de antecedentes;
c) cópia da sentença ou acórdão; e

d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase
de conhecimento.
Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado
na hipótese de medida aplicada em sede de remissão,
como forma de suspensão do processo.
Art. 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária
encaminhará, imediatamente, cópia integral do
expediente ao órgão gestor do atendimento
socioeducativo, solicitando designação do programa ou
da unidade de cumprimento da medida.
Art. 41. A autoridade judiciária dará vistas da proposta
de plano individual de que trata o art. 53 desta Lei ao
defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de
3 (três) dias, contados do recebimento da proposta
encaminhada pela direção do programa de
atendimento.
§ 1º O defensor e o Ministério Público poderão
requerer, e o Juiz da Execução poderá determinar, de
ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que
entenderem necessárias para complementação do
plano individual.
§ 2º A impugnação ou complementação do plano
individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério
Público, deverá ser fundamentada, podendo a
autoridade judiciária indeferi-la, se entender
insuficiente a motivação.
§ 3º Admitida a impugnação, ou se entender que o
plano é inadequado, a autoridade judiciária designará,
se necessário, audiência da qual cientificará o defensor,
o Ministério Público, a direção do programa de
atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.
§ 4º A impugnação não suspenderá a execução do
plano individual, salvo determinação judicial em
contrário.
§ 5º Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o
plano individual homologado.
Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade
assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser
reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo
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a autoridade judiciária, se necessário, designar
audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção
do programa de atendimento, o adolescente e seus pais
ou responsável.
§ 1º A audiência será instruída com o relatório da
equipe técnica do programa de atendimento sobre a
evolução do plano de que trata o art. 52 desta Lei e com
qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e
deferido pela autoridade judiciária.
§ 2º A gravidade do ato infracional, os antecedentes e
o tempo de duração da medida não são fatores que, por
si, justifiquem a não substituição da medida por outra
menos grave.
§ 3º Considera-se mais grave a internação, em relação
a todas as demais medidas, e mais grave a
semiliberdade, em relação às medidas de meio aberto.
Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição
ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de
privação da liberdade e do respectivo plano individual
pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da
direção do programa de atendimento, do defensor, do
Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou
responsável.
§ 1º Justifica o pedido de reavaliação, entre outros
motivos:
I - o desempenho adequado do adolescente com base
no seu plano de atendimento individual, antes do prazo
da reavaliação obrigatória;
II - a inadaptação do adolescente ao programa e o
reiterado descumprimento das atividades do plano
individual; e
III - a necessidade de modificação das atividades do
plano individual que importem em maior restrição da
liberdade do adolescente.
§ 2º A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido,
de pronto, se entender insuficiente a motivação.
§ 3º Admitido o processamento do pedido, a
autoridade judiciária, se necessário, designará
audiência, observando o princípio do § 1º do art. 42
desta Lei.
§ 4º A substituição por medida mais gravosa somente
ocorrerá em situações excepcionais, após o devido
processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art.
122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), e deve ser:
I - fundamentada em parecer técnico;
II - precedida de prévia audiência, e nos termos do §
1º do art. 42 desta Lei.
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Art. 44. Na hipótese de substituição da medida ou
modificação das atividades do plano individual, a
autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão
à direção do programa de atendimento, assim como as
peças que entender relevantes à nova situação jurídica
do adolescente.
Parágrafo único. No caso de a substituição da medida
importar em vinculação do adolescente a outro
programa de atendimento, o plano individual e o
histórico do cumprimento da medida deverão
acompanhar a transferência.
Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier
sentença de aplicação de nova medida, a autoridade
judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente,
o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três)
dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.
§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar
reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou
deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação
compulsória previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada
a hipótese de medida aplicada por ato infracional
praticado durante a execução.
§ 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova
medida de internação, por atos infracionais praticados
anteriormente, a adolescente que já tenha concluído
cumprimento de medida socioeducativa dessa
natureza, ou que tenha sido transferido para
cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais
atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a
medida socioeducativa extrema.
Art. 46. A medida socioeducativa será declarada
extinta:
I - pela morte do adolescente;
II - pela realização de sua finalidade;
III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser
cumprida em regime fechado ou semiaberto, em
execução provisória ou definitiva;
IV - pela condição de doença grave, que torne o
adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento
da medida; e
V - nas demais hipóteses previstas em lei.
§ 1º No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em
cumprimento de medida socioeducativa, responder a
processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir
sobre eventual extinção da execução, cientificando da
decisão o juízo criminal competente.
§ 2º Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não
convertida em pena privativa de liberdade deve ser
descontado do prazo de cumprimento da medida
socioeducativa.
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Art. 47. O mandado de busca e apreensão do
adolescente terá vigência máxima de 6 (seis) meses, a
contar da data da expedição, podendo, se necessário,
ser renovado, fundamentadamente.
Art. 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente
e seus pais ou responsável poderão postular revisão
judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada,
podendo a autoridade judiciária suspender a execução
da sanção até decisão final do incidente.

produzir em audiência, procederá o magistrado na
forma do § 1º do art. 42 desta Lei.
§ 2º É vedada a aplicação de sanção disciplinar de
isolamento a adolescente interno, exceto seja essa
imprescindível para garantia da segurança de outros
internos ou do próprio adolescente a quem seja imposta
a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao
defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária
em até 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Postulada a revisão após ouvida a autoridade
colegiada que aplicou a sanção e havendo provas a

6.4 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL
6.4.1 - Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso - arts. 226 a 230
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do
Idoso
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010)
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos
da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela
mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de
2010)
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da paternidade responsável, o planejamento
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
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§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na
pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas
relações.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência
integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades não
governamentais, mediante políticas específicas e
obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
I - aplicação de percentual dos recursos públicos
destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para as pessoas portadoras de deficiência
física, sensorial ou mental, bem como de integração
social do adolescente e do jovem portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços
coletivos, com a eliminação de obstáculos
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010)
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
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garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao
trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e
jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da
atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado,
segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de
qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei,
ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança, ao adolescente e ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na
forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua
efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento,
ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do
adolescente levar-se- á em consideração o disposto no
art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os
direitos dos jovens; (Incluído Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal,
visando à articulação das várias esferas do poder
público para a execução de políticas públicas. (Incluído
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar
os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

7 - DIREITO DO CONSUMIDOR PARA CONCURSO DE DELEGADO DE
POLÍCIA CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Sou Igor Maciel professor de Direito do Consumidor do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria. Trata-se
de disciplina “pequena” no contexto do concurso, contudo, a partir do portfólio de questões
podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados nas provas objetivas:
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CDC
Art. 4º, I

PC-PI

Art. 4º, VIII

PC-PI

Art. 6º, VIII

PC-SE

Art. 92

PC-SE

Art. 2º

PC-SE

Art. 3º

PC-SE

Art. 63, §1º

PC-SE

PC-SP

Art. 63, §2º

PC-SE

PC-SP

Art. 66, §1º

PC-SP

Art. 66, §2º

PC-SP

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

7.1 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
7.1.1 – Dos Direitos do Consumidor – Arts. 1º a 3º
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° O presente código estabelece normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade
de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material
ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
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7.1.2 – Da política Nacional de Relações de Consumo – Art. 4º a 5º
CAPÍTULO II
Da Política Nacional de Relações de Consumo
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios:
(Redação dada
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de
associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.
III - harmonização dos interesses dos participantes das
relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.
170, da Constituição Federal), sempre com base na boafé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com
vistas à melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios
eficientes de controle de qualidade e segurança de
produtos e serviços, assim como de mecanismos
alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos
praticados no mercado de consumo, inclusive a
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e
criações industriais das marcas e nomes comerciais e
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos
consumidores;
VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - estudo constante das modificações do mercado de
consumo.
Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações
de Consumo, contará o poder público com os seguintes
instrumentos, entre outros:
I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita
para o consumidor carente;
II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do
Consumidor, no âmbito do Ministério Público;
III - criação de delegacias de polícia especializadas no
atendimento de consumidores vítimas de infrações
penais de consumo;
IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e
Varas Especializadas para a solução de litígios de
consumo;
V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento
das Associações de Defesa do Consumidor.
§ 1° (Vetado).
§ 2º (Vetado).

7.1.3 – Dos Direitos Básicos do Consumidor – art. 6º a 7º
CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos;
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II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado
dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
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que apresentem;
(Redação dada pela Lei nº
12.741, de 2012) Vigência

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços;

IX - (Vetado);

V - a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III
do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com
deficiência,
observado
o
disposto
em
regulamento.
(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados;

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem
como dos que derivem dos princípios gerais do direito,
analogia, costumes e eqüidade.

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo.

7.1.4 – Das Infrações Penais – arts. 61 a 80
TÍTULO II
Das Infrações Penais

determinado pela autoridade competente, os produtos
nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de
consumo previstas neste código, sem prejuízo do
disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas
tipificadas nos artigos seguintes.

Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade,
contrariando determinação de autoridade competente:

Art. 62. (Vetado).
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a
nocividade ou periculosidade de produtos, nas
embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de
alertar, mediante recomendações escritas ostensivas,
sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.
§ 2° Se o crime é culposo:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente
e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de
produtos cujo conhecimento seja posterior à sua
colocação no mercado:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem
deixar de retirar do mercado, imediatamente quando
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Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa.
§ 1º As penas deste artigo são aplicáveis sem
prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à
morte.
(Redação dada pela Lei nº 13.425,
de 2017)
§ 2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta
Lei também caracteriza o crime previsto no caput deste
artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.425, de
2017)
Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir
informação relevante sobre a natureza, característica,
qualidade, quantidade, segurança, desempenho,
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou
serviços:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a
oferta.
§ 2º Se o crime é culposo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
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Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou
deveria saber ser enganosa ou abusiva:

I - serem cometidos em época de grave crise econômica
ou por ocasião de calamidade;

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;

Parágrafo único. (Vetado).

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou
deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde
ou segurança:

IV - quando cometidos:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa:
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e
científicos que dão base à publicidade:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou
componentes de reposição usados, sem autorização do
consumidor:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça,
coação, constrangimento físico ou moral, afirmações
falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro
procedimento
que
exponha
o
consumidor,
injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu
trabalho, descanso ou lazer:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição
econômico-social seja manifestamente superior à da
vítima;
b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de
dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas
portadoras de deficiência mental interditadas ou não;
V - serem praticados em operações que envolvam
alimentos, medicamentos ou quaisquer outros
produtos ou serviços essenciais .
Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será
fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao
máximo de dias de duração da pena privativa da
liberdade cominada ao crime. Na individualização desta
multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1° do
Código Penal.
Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de
multa, podem ser impostas, cumulativa ou
alternadamente, observado odisposto nos arts. 44 a 47,
do Código Penal:

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.

I - a interdição temporária de direitos;

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às
informações que sobre ele constem em cadastros,
banco de dados, fichas e registros:

II - a publicação em órgãos de comunicação de grande
circulação ou audiência, às expensas do condenado, de
notícia sobre os fatos e a condenação;

Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.

III - a prestação de serviços à comunidade.

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação
sobre consumidor constante de cadastro, banco de
dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser
inexata:

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este
código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que
presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o
valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo.

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de
garantia adequadamente preenchido e com
especificação clara de seu conteúdo;

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação
econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:
a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os
crimes referidos neste código, incide as penas a esses
cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como
o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica
que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar
o fornecimento, oferta, exposição à venda ou
manutenção em depósito de produtos ou a oferta e
prestação de serviços nas condições por ele proibidas.

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos
neste código, bem como a outros crimes e
contravenções que envolvam relações de consumo,
poderão intervir, como assistentes do Ministério
Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e
IV, aos quais também é facultado propor ação penal
subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo
legal.

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes
tipificados neste código:
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7.1.5 - Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneo – arts.
91 a 100
CAPÍTULO II
Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses
Individuais Homogêneos
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão
propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou
seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade
pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o
disposto nos artigos seguintes.
(Redação dada
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação,
atuará sempre como fiscal da lei.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é
competente para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o
dano, quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito
Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional,
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos
casos de competência concorrente.
Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão
oficial, a fim de que os interessados possam intervir no
processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla
divulgação pelos meios de comunicação social por parte
dos órgãos de defesa do consumidor.
Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a
condenação será genérica, fixando a responsabilidade
do réu pelos danos causados.
Art. 96. (Vetado).
Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão
ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim
como pelos legitimados de que trata o art. 82.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo
promovida pelos legitimados de que trata o art. 82,
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram
sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do

ajuizamento de outras execuções.
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

(Redação dada

§ 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão
das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a
ocorrência ou não do trânsito em julgado.
§ 2° É competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória,
no caso de execução individual;
II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.
Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de
condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 de julho de
1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais
resultantes do mesmo evento danoso, estas terão
preferência no pagamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a
destinação da importância recolhida ao fundo criado
pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985, ficará sustada
enquanto pendentes de decisão de segundo grau as
ações de indenização pelos danos individuais, salvo na
hipótese de o patrimônio do devedor ser
manifestamente suficiente para responder pela
integralidade das dívidas.
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação
de interessados em número compatível com a
gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82
promover a liquidação e execução da indenização
devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida
reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24
de julho de 1985.
Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados
no caput deste artigo serão reunidos em autos
apartados e apensados ao processo criminal
juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a
preservação da identidade do agente policial infiltrado
e a intimidade das crianças e dos adolescentes
envolvidos.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
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8 - DIREITO ELEITORAL PARA CONCURSO DE DELEGADO DE POLÍCIA
CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria. Trata-se
de disciplina “pequena” no contexto do concurso, contudo, a partir do portfólio de questões
podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados nas provas objetivas:

Lei 4.737/65 (Código Eleitoral)
art. 22, I, g

PC-GO

art. 29, I, d

PC-GO

art. 30, VII

PC-GO

art. 36, § 3°, III

PC-GO

art. 37

PC-BA

art. 40, I

PC-BA

art. 40. IV

PC-GO

art. 40, VI

PC-BA

art. 71, II

PC-GO

art. 354-A

PC-SP

art. 355

PC-SP

PC-BA

Res. TSE 21.538/03
art. 9°, §2°

PC-BA

art. 12, § único, a

PC-BA

art. 12, § único, b

PC-BA

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

203
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil

art. 12, § único, c

PC-BA

art. 13, a, b e PU

PC-BA

art. 15

PC-BA

art. 80, § 6°

PC-BA

art. 83, I e III

PC-BA

Lei 9.096/95
art. 1°, PU

PC-GO

art. 2°

PC-GO

Lei 9.504/97
art. 33, I a VII

PC-SE

art. 33, §1° e § 3°

PC-SE

art. 33, §4°

PC-SE

art. 41-A

PC-SE

art. 41-A, §3°

PC-SE

CF/88
art. 15, III

PC-GO

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

8.1 – CÓDIGO ELEITORAL
8.1.1 – Justiça Eleitoral – arts. 12 a 41
Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores
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PARTE SEGUNDA
Dos Órgãos da Justiça Eleitoral
Art. 12. São órgãos da Justiça Eleitoral:
I - O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da
República e jurisdição em todo o País;
II - um Tribunal Regional, na Capital de cada Estado, no
Distrito Federal e, mediante proposta do Tribunal
Superior, na Capital de Território;
III - juntas eleitorais;
IV - juizes eleitorais.
Art. 13. O número de juizes dos Tribunais Regionais não
será reduzido, mas poderá ser elevado até nove,
mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por
ele sugerida.
Art. 14. Os juizes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo
justificado, servirão obrigatoriamente por dois anos, e
nunca por mais de dois biênios consecutivos.
§ 1º Os biênios serão contados, ininterruptamente, sem
o desconto de qualquer afastamento nem mesmo o
decorrente de licença, férias, ou licença especial, salvo
no caso do § 3º.
(Incluído pela Lei nº 4.961, de
1966)
§ 2º Os juizes afastados por motivo de licença férias e
licença especial, de suas funções na Justiça comum,
ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral
pelo tempo correspondente exceto quando com
períodos de férias coletivas, coincidir a realização de
eleição,
apuração
ou
encerramento
de
alistamento.
(Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 3º Da homologação da respectiva convenção
partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do
processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos
Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou
o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de
candidato
a
cargo
eletivo
registrado
na
circunscrição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 4º No caso de recondução para o segundo biênio
observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis
à primeira investidura.
(Incluído pela Lei nº 4.961, de
1966)
Art. 15. Os substitutos dos membros efetivos dos
Tribunais Eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião
e pelo mesmo processo, em número igual para cada
categoria.
TÍTULO I
Do Tribunal Superior

Art.
16.
Compõe-se
o
Tribunal
Superior
Eleitoral:
(Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984)
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
pela Lei nº 7.191, de 1984)

(Redação dada

a) de três juizes, dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal; e
(Redação dada pela Lei nº 7.191,
de 1984)
b) de dois juizes, dentre os membros do Tribunal Federal
de Recursos;
(Redação dada pela Lei nº 7.191, de
1984)
II - por nomeação do Presidente da República, de dois
entre seis advogados de notável saber jurídico e
idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal
Federal. (Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984)
§ 1º - Não podem fazer parte do Tribunal Superior
Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco,
ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o
vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o
que tiver sido escolhido por último.
(Redação dada
pela Lei nº 7.191, de 1984)
§ 2º - A nomeação de que trata o inciso II deste artigo
não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público
de que seja demissível ad nutum; que seja diretor,
proprietário ou sócio de empresa beneficiada com
subvenção, privilegio, isenção ou favor em virtude de
contrato com a administração pública; ou que exerça
mandato de caráter político, federal, estadual ou
municipal.
(Redação dada pela Lei nº 7.191, de
1984)
Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu
presidente um dos ministros do Supremo Tribunal
Federal, cabendo ao outro a vice-presidência, e para
Corregedor Geral da Justiça Eleitoral um dos seus
membros.
§ 1º As atribuições do Corregedor Geral serão fixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º No desempenho de suas atribuições o Corregedor
Geral se locomoverá para os Estados e Territórios nos
seguintes casos:
I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral;
II - a pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais;
III - a requerimento de Partido deferido pelo Tribunal
Superior Eleitoral;
IV - sempre que entender necessário.
§ 3º Os provimentos emanados da Corregedoria Geral
vinculam os Corregedores Regionais, que lhes devem
dar imediato e preciso cumprimento.
Art. 18. Exercerá as funções de Procurador Geral, junto
ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador Geral da
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República, funcionando, em suas faltas e impedimentos,
seu substituto legal.
Parágrafo único. O Procurador Geral poderá designar
outros membros do Ministério Público da União, com
exercício no Distrito Federal, e sem prejuízo das
respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento.
Art. 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de
votos, em sessão pública, com a presença da maioria de
seus membros.
Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim
na interpretação do Código Eleitoral em face da
Constituição e cassação de registro de partidos políticos,
como sobre quaisquer recursos que importem anulação
geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser
tomadas com a presença de todos os seus membros. Se
ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o
substituto ou o respectivo suplente.
Art. 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer
interessado poderá argüir a suspeição ou impedimento
dos seus membros, do Procurador Geral ou de
funcionários de sua Secretaria, nos casos previstos na lei
processual civil ou penal e por motivo de parcialidade
partidária, mediante o processo previsto em regimento.
Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o
excipiente a provocar ou, depois de manifestada a
causa, praticar ato que importe aceitação do argüido.
Art. 21 Os Tribunais e juizes inferiores devem dar
imediato cumprimento às decisões, mandados,
instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior
Eleitoral.
Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
I - Processar e julgar originariamente:
a) o registro e a cassação de registro de partidos
políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos
à Presidência e vice-presidência da República;
b) os conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais e
juizes eleitorais de Estados diferentes;
c) a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao
Procurador Geral e aos funcionários da sua Secretaria;
d) os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem
conexos cometidos pelos seus próprios juizes e pelos
juizes dos Tribunais Regionais;
e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em
matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da
República, dos Ministros de Estado e dos Tribunais
Regionais; ou, ainda, o habeas corpus, quando houver
perigo de se consumar a violência antes que o juiz
competente possa prover sobre a impetração; (Vide
suspensão de execução pela RSF nº 132, de 1984)
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f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei
aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à
apuração da origem dos seus recursos;
g) as impugnações á apuração do resultado geral,
proclamação dos eleitos e expedição de diploma na
eleição de Presidente e Vice-Presidente da República;
h) os pedidos de desaforamento dos feitos não
decididos nos Tribunais Regionais dentro de trinta dias
da conclusão ao relator, formulados por partido,
candidato, Ministério Público ou parte legitimamente
interessada. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)
i) as reclamações contra os seus próprios juizes que, no
prazo de trinta dias a contar da conclusão, não
houverem
julgado
os
feitos
a
eles
distribuídos. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde
que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão
irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato
eletivo até o seu trânsito em julgado. (Incluído
pela LCP nº 86, de 1996) (Produção de efeito)
II - julgar os recursos interpostos das decisões dos
Tribunais Regionais nos termos do Art. 276 inclusive os
que versarem matéria administrativa.
Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são
irrecorrível, salvo nos casos do Art. 281.
Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal
Superior,
I - elaborar o seu regimento interno;
II - organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Geral,
propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção
dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos
vencimentos, provendo-os na forma da lei;
III - conceder aos seus membros licença e férias assim
como afastamento do exercício dos cargos efetivos;
IV - aprovar o afastamento do exercício dos cargos
efetivos dos juizes dos Tribunais Regionais Eleitorais;
V - propor a criação de Tribunal Regional na sede de
qualquer dos Territórios;
VI - propor ao Poder Legislativo o aumento do número
dos juizes de qualquer Tribunal Eleitoral, indicando a
forma desse aumento;
VII - fixar as datas para as eleições de Presidente e VicePresidente da República, senadores e deputados
federais, quando não o tiverem sido por lei:
VIII - aprovar a divisão dos Estados em zonas eleitorais
ou a criação de novas zonas;
IX - expedir as instruções que julgar convenientes à
execução deste Código;
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X - fixar a diária do Corregedor Geral, dos Corregedores
Regionais e auxiliares em diligência fora da sede;
XI - enviar ao Presidente da República a lista tríplice
organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do ar.
25;
XII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que
lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição,
federal ou órgão nacional de partido político;
XIII - autorizar a contagem dos votos pelas mesas
receptoras nos Estados em que essa providência for
solicitada pelo Tribunal Regional respectivo;
XIV - requisitar a força federal necessária ao
cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das
decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem, e
para garantir a votação e a apuração;
(Redação
dada pela Lei nº 4.961, de 1966)
XV - organizar e divulgar a Súmula de sua jurisprudência;
XVI - requisitar funcionários da União e do Distrito
Federal quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço
de sua Secretaria;
XVII - publicar um boletim eleitoral;
XVIII - tomar quaisquer outras providências que julgar
convenientes à execução da legislação eleitoral.
Art. 24. Compete ao Procurador Geral, como Chefe do
Ministério Público Eleitoral;
I - assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte
nas discussões;
II - exercer a ação pública e promovê-la até final, em
todos os feitos de competência originária do Tribunal;
III - oficiar em todos os recursos encaminhados ao
Tribunal;
IV - manifestar-se, por escrito ou oralmente, em todos
os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal,
quando solicitada sua audiência por qualquer dos juizes,
ou por iniciativa sua, se entender necessário;
V - defender a jurisdição do Tribunal;
VI - representar ao Tribunal sobre a fiel observância das
leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação
uniforme em todo o País;
VII - requisitar diligências, certidões e esclarecimentos
necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII - expedir instruções aos órgãos do Ministério Público
junto aos Tribunais Regionais;
IX - acompanhar, quando solicitado, o Corregedor Geral,
pessoalmente ou por intermédio de Procurador que
designe, nas diligências a serem realizadas.
TÍTULO II
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Dos Tribunais Regionais
Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-seão: (Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984)
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
dada pela Lei nº 7.191, de 1984)

(Redação

a) de dois juizes, dentre os desembargadores do
Tribunal de Justiça;
(Redação dada pela Lei nº
7.191, de 1984)
b) de dois juizes de direito, escolhidos pelo Tribunal de
Justiça;
(Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984)
II - do juiz federal e, havendo mais de um, do que for
escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos;
e (Redação dada pela Lei nº 7.191, de 1984)
III - por nomeação do Presidente da República de dois
dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e
idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de
Justiça.
(Incluído pela Lei nº 7.191, de 1984)
Art. 26. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal
Regional serão eleitos por este dentre os três
desembargadores do Tribunal de Justiça; o terceiro
desembargador será o Corregedor Regional da Justiça
Eleitoral.
§ 1º As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo
ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral
perante o qual servir.
§ 2º No desempenho de suas atribuições o Corregedor
Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos
seguintes casos:
I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do
Tribunal Regional Eleitoral;
II - a pedido dos juizes eleitorais;
III - a requerimento de Partido, deferido pelo Tribunal
Regional;
IV - sempre que entender necessário.
Art. 27. Servirá como Procurador Regional junto a cada
Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no
respectivo Estado e, onde houver mais de um, aquele
que for designado pelo Procurador Geral da República.
§ 1º No Distrito Federal, serão as funções de Procurador
Regional Eleitoral exercidas pelo Procurador Geral da
Justiça do Distrito Federal.
§ 2º Substituirá o Procurador Regional, em suas faltas
ou impedimentos, o seu substituto legal.
§ 3º Compete aos Procuradores Regionais exercer,
perante os Tribunais junto aos quais servirem, as
atribuições do Procurador Geral.

207
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
§ 4º Mediante prévia autorização do Procurador Geral,
podendo os Procuradores Regionais requisitar, para
auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério
Público local, não tendo estes, porém, assento nas
sessões do Tribunal.
Art. 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de
votos, em sessão pública, com a presença da maioria de
seus membros.
§ 1º No caso de impedimento e não existindo quorum,
será o membro do Tribunal substituído por outro da
mesma categoria, designado na forma prevista na
Constituição.
§ 2º Perante o Tribunal Regional, e com recurso
voluntário para o Tribunal Superior qualquer
interessado poderá argüir a suspeição dos seus
membros, do Procurador Regional, ou de funcionários
da sua Secretaria, assim como dos juizes e escrivães
eleitorais, nos casos previstos na lei processual civil e
por motivo de parcialidade partidária, mediante o
processo previsto em regimento.
§ 3º No caso previsto no parágrafo anterior será
observado o disposto no parágrafo único do art.
20. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 4º As decisões dos Tribunais Regionais sobre
quaisquer ações que importem cassação de registro,
anulação geral de eleições ou perda de diplomas
somente poderão ser tomadas com a presença de todos
os seus membros. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 5º No caso do § 4º, se ocorrer impedimento de algum
juiz, será convocado o suplente da mesma
classe. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I - processar e julgar originariamente:
a) o registro e o cancelamento do registro dos diretórios
estaduais e municipais de partidos políticos, bem como
de candidatos a Governador, Vice-Governadores, e
membro do Congresso Nacional e das Assembléias
Legislativas;
b) os conflitos de jurisdição entre juizes eleitorais do
respectivo Estado;
c) a suspeição ou impedimentos aos seus membros ao
Procurador Regional e aos funcionários da sua
Secretaria assim como aos juizes e escrivães eleitorais;
d) os crimes eleitorais cometidos pelos juizes eleitorais;
e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em
matéria eleitoral, contra ato de autoridades que
respondam perante os Tribunais de Justiça por crime de
responsabilidade e, em grau de recurso, os denegados
ou concedidos pelos juizes eleitorais; ou, ainda, o
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habeas corpus quando houver perigo de se consumar a
violência antes que o juiz competente possa prover
sobre a impetração;
f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei
aos partidos políticos, quanto a sua contabilidade e à
apuração da origem dos seus recursos;
g) os pedidos de desaforamento dos feitos não
decididos pelos juizes eleitorais em trinta dias da sua
conclusão para julgamento, formulados por partido
candidato Ministério Público ou parte legitimamente
interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do
excesso de prazo. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de
1966)
II - julgar os recursos interpostos:
a) dos atos e das decisões proferidas pelos juizes e
juntas eleitorais.
b) das decisões dos juizes eleitorais que concederem ou
denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.
Parágrafo único. As decisões dos Tribunais Regionais são
irrecorríveis, salvo nos casos do Art. 276.
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais
Regionais:
I - elaborar o seu regimento interno;
II - organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Regional
provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor ao
Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal
Superior a criação ou supressão de cargos e a fixação
dos respectivos vencimentos;
III - conceder aos seus membros e aos juizes eleitorais
licença e férias, assim como afastamento do exercício
dos cargos efetivos submetendo, quanto aqueles, a
decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral;
IV - fixar a data das eleições de Governador e ViceGovernador, deputados estaduais, prefeitos, viceprefeitos , vereadores e juizes de paz, quando não
determinada por disposição constitucional ou legal;
V - constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva
sede e jurisdição;
VI - indicar ao tribunal Superior as zonas eleitorais ou
seções em que a contagem dos votos deva ser feita pela
mesa receptora;
VII - apurar com os resultados parciais enviados pelas
juntas eleitorais, os resultados finais das eleições de
Governador e Vice-Governador de membros do
Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas,
remetendo dentro do prazo de 10 (dez) dias após a
diplomação, ao Tribunal Superior, cópia das atas de seus
trabalhos;
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VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou
partido político;
IX - dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais,
submetendo essa divisão, assim como a criação de
novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior;
X - aprovar a designação do Ofício de Justiça que deva
responder pela escrivania eleitoral durante o biênio;
XI - (Revogado).
XII - requisitar a força necessária ao cumprimento de
suas decisões solicitar ao Tribunal Superior a requisição
de força federal;
XIII - autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos
Estados, ao seu presidente e, no interior, aos juizes
eleitorais, a requisição de funcionários federais,
estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães
eleitorais, quando o exigir o acúmulo ocasional do
serviço;
XIV - requisitar funcionários da União e, ainda, no
Distrito Federal e em cada Estado ou Território,
funcionários dos respectivos quadros administrativos,
no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas
Secretarias;
XV - aplicar as penas disciplinares de advertência e de
suspensão até 30 (trinta) dias aos juizes eleitorais;
XVI - cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do
Tribunal Superior;
XVII - determinar, em caso de urgência, providências
para a execução da lei na respectiva circunscrição;
XVIII - organizar o fichário dos eleitores do Estado.
XIX - suprimir os mapas parciais de apuração mandando
utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores,
desde que o menor número de candidatos às eleições
proporcionais justifique a supressão, observadas as
seguintes normas: (Incluído pela Lei nº 4.961, de
1966)
a) qualquer candidato ou partido poderá requerer ao
Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas
parciais de apuração; (Incluído pela Lei nº 4.961, de
1966)
b) da decisão do Tribunal Regional qualquer candidato
ou partido poderá, no prazo de três dias, recorrer para
o Tribunal Superior, que decidirá em cinco
dias; (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
c) a supressão dos mapas parciais de apuração só será
admitida até seis meses antes da data da
eleição; (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
d) os boletins e mapas de apuração serão impressos
pelos Tribunais Regionais, depois de aprovados pelo

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

Tribunal Superior;
1966)

(Incluído pela Lei nº 4.961, de

e) o Tribunal Regional ouvira os partidos na elaboração
dos modelos dos boletins e mapas de apuração a fim de
que estes atendam às peculiaridade locais,
encaminhando os modelos que aprovar, acompanhados
das sugestões ou impugnações formuladas pelos
partidos, à decisão do Tribunal Superior.
(Incluído
pela Lei nº 4.961, de 1966)
Art. 31. Faltando num Território o Tribunal Regional,
ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a
jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior
designar.
TÍTULO III
Dos Juizes Eleitorais
Art. 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas
eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na
falta deste, ao seu substituto legal que goze das
prerrogativas do Art. 95 da Constituição.
Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara o
Tribunal Regional designara aquela ou aquelas, a que
incumbe o serviço eleitoral.
Art. 33. Nas zonas eleitorais onde houver mais de uma
serventia de justiça, o juiz indicará ao Tribunal Regional
a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo prazo
de dois anos.
§ 1º Não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena
de demissão, o membro de diretório de partido político,
nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente
consangüíneo ou afim até o segundo grau.
§ 2º O escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos,
será substituído na forma prevista pela lei de
organização judiciária local.
Art. 34. Os juizes despacharão todos os dias na sede da
sua zona eleitoral.
Art. 35. Compete aos juizes:
I - cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações
do Tribunal Superior e do Regional;
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns
que lhe forem conexos, ressalvada a competência
originária do Tribunal Superior e dos Tribunais
Regionais;
III - decidir habeas corpus e mandado de segurança, em
matéria eleitoral, desde que essa competência não
esteja atribuída privativamente a instância superior.
IV - fazer as diligências que julgar necessárias a ordem e
presteza do serviço eleitoral;
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V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem
feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo,
e determinando as providências que cada caso exigir;
VI - indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a
serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania
eleitoral;
VIII - dirigir os processos eleitorais e determinar a
inscrição e a exclusão de eleitores;
IX- expedir títulos eleitorais e conceder transferência de
eleitor;
X - dividir a zona em seções eleitorais;
XI mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos
eleitores de cada seção, para remessa a mesa receptora,
juntamente com a pasta das folhas individuais de
votação;
XII - ordenar o registro e cassação do registro dos
candidatos aos cargos eletivos municiais e comunicá-los
ao Tribunal Regional;
XIII - designar, até 60 (sessenta) dias antes das eleições
os locais das seções;
XIV - nomear, 60 (sessenta) dias antes da eleição, em
audiência pública anunciada com pelo menos 5 (cinco)
dias de antecedência, os membros das mesas
receptoras;
XV - instruir os membros das mesas receptoras sobre as
suas funções;
XVI - providenciar para a solução das ocorrências que se
verificarem nas mesas receptoras;
XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para
evitar os atos viciosos das eleições;
XVIII -fornecer aos que não votaram por motivo
justificado e aos não alistados, por dispensados do
alistamento, um certificado que os isente das sanções
legais;
XIX - comunicar, até às 12 horas do dia seguinte a
realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos
delegados de partidos credenciados, o número de
eleitores que votarem em cada uma das seções da zona
sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da
zona.
TÍTULO IV
Das Juntas Eleitorais
Art. 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de
direito, que será o presidente, e de 2 (dois) ou 4 (quatro)
cidadãos de notória idoneidade.
§ 1º Os membros das juntas eleitorais serão nomeados
60 (sessenta) dia antes da eleição, depois de aprovação
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do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem
cumpre também designar-lhes a sede.
§ 2º Até 10 (dez) dias antes da nomeação os nomes das
pessoas indicadas para compor as juntas serão
publicados no órgão oficial do Estado, podendo
qualquer partido, no prazo de 3 (três) dias, em petição
fundamentada, impugnar as indicações.
§ 3º Não podem ser nomeados membros das Juntas,
escrutinadores ou auxiliares:
I - os candidatos e seus parentes, ainda que por
afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o
cônjuge;
II - os membros de diretorias de partidos políticos
devidamente registrados e cujos nomes tenham sido
oficialmente publicados;
III - as autoridades e agentes policiais, bem como os
funcionários no desempenho de cargos de confiança do
Executivo;
IV - os que pertencerem ao serviço eleitoral.
Art. 37. Poderão ser organizadas tantas Juntas quantas
permitir o número de juizes de direito que gozem das
garantias do Art. 95 da Constituição, mesmo que não
sejam juizes eleitorais.
Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser
organizada mais de uma Junta, ou quando estiver vago
o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o
presidente do Tribunal Regional, com a aprovação
deste, designará juizes de direito da mesma ou de
outras comarcas, para presidirem as juntas eleitorais.
Art. 38. Ao presidente da Junta é facultado nomear,
dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores
e auxiliares em número capaz de atender a boa marcha
dos trabalhos.
§ 1º É obrigatória essa nomeação sempre que houver
mais de dez urnas a apurar.
§ 2º Na hipótese do desdobramento da Junta em
Turmas, o respectivo presidente nomeará um
escrutinador para servir como secretário em cada
turma.
§ 3º Além dos secretários a que se refere o parágrafo
anterior, será designado pelo presidente da Junta um
escrutinador para secretário-geral competindo-lhe;
I - lavrar as atas;
II - tomar por termo ou protocolar os recursos, neles
funcionando como escrivão;
III - totalizar os votos apurados.
Art. 39. Até 30 (trinta) dias antes da eleição o presidente
da Junta comunicará ao Presidente do Tribunal Regional
as nomeações que houver feito e divulgará a
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composição do órgão por edital publicado ou afixado,
podendo qualquer partido oferecer impugnação
motivada no prazo de 3 (três) dias.
Art. 40. Compete à Junta Eleitoral;
I - apurar, no prazo de 10 (dez) dias, as eleições
realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição.
II - resolver as impugnações e demais incidentes
verificados durante os trabalhos da contagem e da
apuração;

IV - expedir diploma aos eleitos para cargos municipais.
Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de
uma junta eleitoral a expedição dos diplomas será feita
pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, à
qual as demais enviarão os documentos da eleição.
Art. 41. Nas zonas eleitorais em que for autorizada a
contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras,
compete à Junta Eleitoral tomar as providências
mencionadas no Art. 195.

III - expedir os boletins de apuração mencionados no
Art. 178;

8.1.2 – Alistamento – arts. 42 a 81
PARTE TERCEIRA
Do Alistamento
TÍTULO I
Da Qualificação E Inscrição
Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e
inscrição do eleitor.
Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio
eleitoral o lugar de residência ou moradia do
requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma,
considerar-se-á domicílio qualquer delas.
Art. 43. O alistando apresentará em cartório ou local
previamente designado, requerimento em fórmula que
obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior.
Art. 44. O requerimento, acompanhado de 3 (três)
retratos, será instruído com um dos seguintes
documentos, que não poderão ser supridos mediante
justificação:
I - carteira de identidade expedida pelo órgão
competente do Distrito Federal ou dos Estados;
II - certificado de quitação do serviço militar;
III - certidão de idade extraída do Registro Civil;
IV - instrumento público do qual se infirá, por direito ter
o requerente idade superior a dezoito anos e do qual
conste, também, os demais elementos necessários à sua
qualificação;
V - documento do qual se infira a nacionalidade
brasileira, originária ou adquirida, do requerente.
Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que
não contenta os dados constantes do modelo oficial, na
mesma ordem, e em caracteres inequívocos.
Art. 45. O escrivão, o funcionário ou o preparador
recebendo a fórmula e documentos determinará que o
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alistando date e assine a petição e em ato contínuo
atestará terem sido a data e a assinatura lançados na
sua presença; em seguida, tomará a assinatura do
requerente na folha individual de votação" e nas duas
vias do título eleitoral, dando recibo da petição e do
documento.
§ 1º O requerimento será submetido ao despacho do
juiz nas 48 (quarenta e oito), horas seguintes.
§ 2º Poderá o juiz se tiver dúvida quanto a identidade do
requerente ou sobre qualquer outro requisito para o
alistamento, converter o julgamento em diligência para
que o alistando esclareça ou complete a prova ou, se for
necessário, compareça pessoalmente à sua presença.
§ 3º Se se tratar de qualquer omissão ou irregularidade
que possa ser sanada, fixará o juiz para isso prazo
razoável.
§ 4º Deferido o pedido, no prazo de cinco dias, o título
e o documento que instruiu o pedido serão entregues
pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. A entrega
far-se-á ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a quem
o eleitor autorizar por escrito o recebimento,
cancelando-se o título cuja assinatura não for idêntica à
do
requerimento
de
inscrição
e
à
do
recibo.
(Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)
O recibo será obrigatoriamente anexado ao processo
eleitoral, incorrendo o juiz que não o fizer na multa de
um a cinco salários-mínimos regionais na qual
incorrerão ainda o escrivão, funcionário ou preparador,
se responsáveis bem como qualquer deles, se
entregarem ao eleitor o título cuja assinatura não for
idêntica à do requerimento de inscrição e do recibo ou
o fizerem a pessoa não autorizada por
escrito. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 5º A restituição de qualquer documento não poderá
ser feita antes de despachado o pedido de alistamento
pelo juiz eleitoral.
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§ 6º Quinzenalmente o juiz eleitoral fará publicar pela
imprensa, onde houver ou por editais, a lista dos
pedidos de inscrição, mencionando os deferidos, os
indeferidos e os convertidos em diligência, contando-se
dessa publicação o prazo para os recursos a que se
refere o parágrafo seguinte.
§ 7º Do despacho que indeferir o requerimento de
inscrição caberá recurso interposto pelo alistando, e do
que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de
partido.
§ 8º Os recursos referidos no parágrafo anterior serão
julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral dentro de 5
(cinco) dias.
§ 9º Findo esse prazo, sem que o alistando se manifeste,
ou logo que seja desprovido o recurso em instância
superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação
assinada pelo requerente, a qual ficará fazendo parte
integrante do processo e não poderá, em qualquer
tempo, se substituída, nem dele retirada, sob pena de
incorrer o responsável nas sanções previstas no Art.
293.
§ 10. No caso de indeferimento do pedido, o Cartório
devolverá ao requerente, mediante recibo, as
fotografias e o documento com que houver instruído o
seu requerimento.
§ 11. O título eleitoral e a fôlha individual de votação
sòmente serão assinados pelo juiz eleitoral depois de
preenchidos pelo cartório e de deferido o pedido, sob as
penas do artigo 293.
(Redação dada pela Lei nº
4.961, de 1966)
§ 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da
ficha do eleitor, após a expedição do seu
título.
(Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
Art. 46. As folhas individuais de votação e os títulos
serão confeccionados de acordo com o modelo
aprovado pelo Tribunal, Superior Eleitoral.
§ 1º Da folha individual de votação e do título eleitoral
constará a indicação da seção em que o eleitor tiver sido
inscrito a qual será localizada dentro do distrito
judiciário ou administrativo de sua residência e o mais
próximo dela, considerados a distância e os meios de
transporte.
§ 2º As folhas individuais de votação serão conservadas
em pastas, uma para cada seção eleitoral; às mesas
receptoras serão por estas encaminhadas com a urna e
os demais documentos da eleição às juntas eleitorais,
que as devolverão, findos os trabalhos da apuração, ao
respectivo cartório, onde ficarão guardadas.
§ 3º O eleitor ficará vinculado permanentemente à
seção eleitoral indicada no seu título, salvo:
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I - se se transferir de zona ou Município hipótese em que
deverá requerer transferência.
II - se, até 100 (cem) dias antes da eleição, provar,
perante o Juiz Eleitoral, que mudou de residência dentro
do mesmo Município, de um distrito para outro ou para
lugar muito distante da seção em que se acha inscrito,
caso em que serão feitas na folha de votação e no título
eleitoral, para esse fim exibido as alterações
correspondentes, devidamente autenticadas pela
autoridade judiciária.
§ 4º O eleitor poderá, a qualquer tempo requerer ao juiz
eleitoral a retificação de seu título eleitoral ou de sua
folha individual de votação, quando neles constar erro
evidente, ou indicação de seção diferente daquela a que
devesse corresponder a residência indicada no pedido
de inscrição ou transferência.
(Incluído pela Lei nº
4.961, de 1966)
§ 5º O título eleitoral servirá de prova de que o eleitor
está inscrito na seção em que deve votar. E, uma vez
datado e assinado pelo presidente da mesa receptora,
servirá também de prova de haver o eleitor
votado. (Renumerado do § 4º pela Lei nº 4.961, de
1966)
Art. 47. As certidões de nascimento ou casamento,
quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão
fornecidas gratuitamente, segundo a ordem dos
pedidos apresentados em cartório pelos alistandos ou
delegados de partido.
§1º Os cartórios de Registro Civil farão, ainda,
gratuitamente, o registro de nascimento visando ao
fornecimento de certidão aos alistandos, desde que
provem carência de recursos, ou aos Delegados de
Partido, para fins eleitorais. (Incluído pela Lei nº 6.018,
de 1974)
§ 2º Em cada Cartório de Registro Civil haverá um livro
especial aberto e rubricado pelo Juiz Eleitoral, onde o
cidadão ou o delegado de partido deixará expresso o
pedido de certidão para fins eleitorais, datandoo.(Incluído como § 1º pela Lei nº 4.961,
de 1966 e renumerado do § 1º pela Lei nº 6.018, de
1974)
§ 3º O escrivão, dentro de quinze dias da data do
pedido, concederá a certidão, ou justificará, perante o
Juiz Eleitoral por que deixa de fazê-lo. (Incluído como
§ 2º pela Lei nº 4.961, de 1966 e renumerado do §
2º pela Lei nº 6.018, de 1974)
§ 4º A infração ao disposto neste artigo sujeitará o
escrivão às penas do Art. 293.
(Incluído como §
3º pela Lei nº 4.961, de 1966 e renumerado do § 3º
pela Lei nº 6.018, de 1974)
Art. 48. O empregado mediante comunicação com 48
(quarenta e oito) horas de antecedência, poderá deixar
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de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e por
tempo não excedente a 2 (dois) dias, para o fim de se
alistar eleitor ou requerer transferência.
Art. 49. Os cegos alfabetizados pelo sistema "Braille",
que reunirem as demais condições de alistamento,
podem qualificar-se mediante o preenchimento da
fórmula impressa e a aposição do nome com as letras
do referido alfabeto.
§ 1º De forma idêntica serão assinadas a folha individual
de votação e as vias do título.
§ 2º Esses atos serão feitos na presença também de
funcionários de estabelecimento especializado de
amparo e proteção de cegos, conhecedor do sistema
"Braille", que subscreverá, com o Escrivão ou
funcionário designado, o seguinte declaração a ser
lançada no modelo de requerimento; "Atestamos que a
presente fórmula bem como a folha individual de
votação e vias do título foram subscritas pelo próprio,
em nossa presença".
Art. 50. O juiz eleitoral providenciará para que se
proceda ao alistamento nas próprias sedes dos
estabelecimentos de proteção aos cegos, marcando
previamente, dia e hora para tal fim, podendo se
inscrever na zona eleitoral correspondente todos os
cegos do município.
§ 1º Os eleitores inscritos em tais condições deverão ser
localizados em uma mesma seção da respectiva zona.
§ 2º Se no alistamento realizado pela forma prevista nos
artigos anteriores, o número de eleitores não alcançar o
mínimo exigido, este se completará com a inclusão de
outros ainda que não sejam cegos.
Art. 51. (Revogado).
CAPÍTULO I
Da Segunda Via
Art. 52. No caso de perda ou extravio de seu título,
requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral, até
10 (dez) dias antes da eleição, que lhe expeça segunda
via.
§ 1º O pedido de segunda via será apresentado em
cartório, pessoalmente, pelo eleitor, instruído o
requerimento, no caso de inutilização ou dilaceração,
com a primeira via do título.

em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na
sua zona ou na em que requereu.
§ 1º O requerimento, acompanhado de um novo título
assinado pelo eleitor na presença do escrivão ou de
funcionário designado e de uma fotografia, será
encaminhado ao juiz da zona do eleitor.
§ 2º Antes de processar o pedido, na forma prevista no
artigo anterior, o juiz determinará que se confira a
assinatura constante do novo título com a da folha
individual de votação ou do requerimento de inscrição.
§ 3º Deferido o pedido, o título será enviado ao juiz da
Zona que remeteu o requerimento, caso o eleitor haja
solicitado essa providência, ou ficará em cartório
aguardando que o interessado o procure.
§ 4º O pedido de segunda-via formulado nos termos
deste artigo só poderá ser recebido até 60 (sessenta)
dias antes do pleito.
Art. 54. O requerimento de segunda-via, em qualquer
das hipóteses, deverá ser assinado sobre selos federais,
correspondentes a 2% (dois por cento) do saláriomínimo da zona eleitoral de inscrição.
Parágrafo único. Somente será expedida segunda-via a
eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral,
exigindo-se, para o que foi multado e ainda não liquidou
a dívida, o prévio pagamento, através de sêlo federal
inutilizado nos autos.
CAPÍTULO II
Da Transferência
Art. 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao
eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua
transferência, juntando o título anterior.
§ 1º A transferência só será admitida satisfeitas as
seguintes exigências:
I - entrada do requerimento no cartório eleitoral do
novo domicílio até 100 (cem) dias antes da data da
eleição.
II - transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da inscrição
primitiva;
III - residência mínima de 3 (três) meses no novo
domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada
por outros meios convincentes.

§ 2º No caso de perda ou extravio do título, o juiz, após
receber o requerimento de segunda via, fará publicar,
pelo prazo de 5 (cinco) dias, pela imprensa, onde
houver, ou por editais, a notícia do extravio ou perda e
do requerimento de segunda via, deferindo o pedido,
findo este prazo, se não houver impugnação.

§ 2º O disposto nos nºs II e III, do parágrafo anterior, não
se aplica quando se tratar de transferência de título
eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou
de membro de sua família, por motivo de remoção ou
transferência.
(Redação dada pela Lei nº 4.961, de
1966)

Art. 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio
eleitoral poderá requerer a segunda via ao juiz da zona

Art. 56. No caso de perda ou extravio do título anterior
declarado esse fato na petição de transferência, o juiz
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do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará, por
telegrama, a confirmação do alegado à Zona Eleitoral
onde o requerente se achava inscrito.
§ 1º O Juiz do antigo domicílio, no prazo de 5 (cinco)
dias, responderá por ofício ou telegrama, esclarecendo
se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está
em vigor, e, ainda, qual o número e a data da inscrição
respectiva.
§ 2º A informação mencionada no parágrafo anterior,
suprirá a falta do título extraviado, ou perdido, para o
efeito da transferência, devendo fazer parte integrante
do processo.
Art. 57. O requerimento de transferência de domicílio
eleitoral será imediatamente publicado na imprensa
oficial na Capital, e em cartório nas demais localidades,
podendo os interessados impugná-lo no prazo de dez
dias. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 1º Certificado o cumprimento do disposto neste artigo
o pedido deverá ser desde logo decidido, devendo o
despacho do juiz ser publicado pela mesma
forma. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 2º Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral,
no prazo de 3 (três) dias, o eleitor que pediu a
transferência, sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer
delegado de partido, quando o pedido for deferido.
§ 3º Dentro de 5 (cinco) dias, o Tribunal Regional
Eleitoral decidirá do recurso interposto nos têrmos do
parágrafo anterior.
§ 4º Só será expedido o nôvo título decorridos os prazos
previstos neste artigo e respectivos parágrafos.
Art. 58. Expedido o nôvo título o juiz comunicará a
transferência ao Tribunal Regional competente, no
prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe o título eleitoral, se
houver, ou documento a que se refere o § 1º do artigo
56.
§ 1º Na mesma data comunicará ao juiz da zona de
origem a concessão da transferência e requisitará a
"fôlha individual de votação".
§ 2º Na nova folha individual de votação ficará
consignado, na coluna destinada a "anotações", que a
inscrição foi obtida por transferência, e, de acôrdo com
os elementos constantes do título primitivo, qual o
ultimo pleito em que o eleitor transferido votou. Essa
anotação constará também, de seu título.
§ 3º O processo de transferência só será arquivado após
o recebimento da fôlha individual de votação da Zona
de origem, que dêle ficará constando, devidamente
inutilizada, mediante aposição de carimbo a tinta
vermelha.
§ 4º No caso de transferência de município ou distrito
dentro da mesma zona, deferido o pedido, o juiz
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determinará a transposição da fôlha individual de
votação para a pasta correspondente ao novo domicílio,
a anotação de mudança no título eleitoral e comunicará
ao Tribunal Regional para a necessária averbação na
ficha do eleitor.
Art. 59. Na Zona de origem, recebida do juiz do nôvo
domicílio a comunicação de transferência, o juiz tomará
as seguintes providencias:
I - determinará o cancelamento da inscrição do
transferido e a remessa dentro de três dias, da fôlha
individual de votação ao juiz requisitante;
II - ordenará a retirada do fichário da segunda parte do
título;
III - comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional a
que estiver subordinado, que fará a devida anotação na
ficha de seus arquivos;
IV - se o eleitor havia assinado ficha de registro de
partido, comunicará ao juiz do novo domicílio e, ainda,
ao Tribunal Regional, se a transferência foi concedida
para outro Estado.
Art. 60. O eleitor transferido não poderá votar no nôvo
domicílio eleitoral em eleição suplementar à que tiver
sido realizada antes de sua transferência.
Art. 61. Somente será concedida transferência ao eleitor
que estiver quite com a Justiça Eleitoral.
§ 1º Se o requerente não instruir o pedido de
transferência com o título anterior, o juiz do nôvo
domicílio, ao solicitar informação ao da zona de origem,
indagará se o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral,
ou não o estando, qual a importância da multa imposta
e não paga.
§ 2º Instruído o pedido com o título, e verificado que o
eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do nôvo
domicílio solicitará informações sôbre o valor da multa
arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não
quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o
máximo previsto.
§ 3º O pagamento da multa, em qualquer das hipóteses
dos parágrafos anteriores, será comunicado ao juízo de
origem para as necessárias anotações.
CAPÍTULO III
Dos Preparadores
Art. 62. (Revogado).
Art. 63. (Revogado).
Art. 64. (Revogado).
Art. 65. (Revogado).
CAPÍTULO IV
Dos Delegados de Partido Perante o Alistamento
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Art. 66. É licito aos partidos políticos, por seus
delegados:
I - acompanhar os processos de inscrição;
II - promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito
ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão
esteja sendo promovida;
III - examinar, sem perturbação do serviço e em
presença dos servidores designados, os documentos
relativos ao alistamento eleitoral, podendo dêles tirar
cópias ou fotocópias.
§ 1º Perante o juízo eleitoral, cada partido poderá
nomear 3 (três) delegados.
§ 2º Perante os preparadores, cada partido poderá
nomear até 2 (dois) delegados, que assistam e fiscalizem
os seus atos.
§ 3º Os delegados a que se refere êste artigo serão
registrados perante os juizes eleitorais, a requerimento
do presidente do Diretório Municipal.
§ 4º O delegado credenciado junto ao Tribunal Regional
Eleitoral poderá representar o partido junto a qualquer
juízo ou preparador do Estado, assim como o delegado
credenciado perante o Tribunal Superior Eleitoral
poderá representar o partido perante qualquer Tribunal
Regional, juízo ou preparador.
CAPÍTULO V
Do Encerramento do Alistamento
Art. 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou
de transferência será recebido dentro dos 100 (cem)
dias anteriores à data da eleição.
Art. 68. Em audiência pública, que se realizará às 14
(quatorze) horas do 69 (sexagésimo nono) dia anterior à
eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição
de eleitores na respectiva zona e proclamará o número
dos inscritos até as 18 (dezoito) horas do dia anterior, o
que comunicará incontinente ao Tribunal Regional
Eleitoral, por telegrama, e fará público em edital,
imediatamente afixado no lugar próprio do juízo e
divulgado pela imprensa, onde houver, declarando nele
o nome do último eleitor inscrito e o número do
respectivo título, fornecendo aos diretórios municipais
dos partidos cópia autêntica desse edital.
§ 1º Na mesma data será encerrada a transferência de
eleitores, devendo constar do telegrama do juiz eleitoral
ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia dêste
fornecida aos diretórios municipais dos partidos e da
publicação da imprensa, os nomes dos 10 (dez) últimos
eleitores, cujos processos de transferência estejam
definitivamente ultimados e o número dos respectivos
títulos eleitorais.
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§ 2º O despacho de pedido de inscrição, transferência,
ou segunda via, proferido após esgotado o prazo legal,
sujeita o juiz eleitoral às penas do Art. 291.
Art. 69. Os títulos eleitorais resultantes dos pedidos de
inscrição ou de transferência serão entregues até 30
(trinta) dias antes da eleição.
Parágrafo único. A segunda via poderá ser entregue ao
eleitor até a véspera do pleito.
Art. 70. O alistamento reabrir-se-á em cada zona, logo
que estejam concluídos os trabalhos da sua junta
eleitoral.
TÍTULO II
Do Cancelamento e da Exclusão
Art. 71. São causas de cancelamento:
I - a infração dos artigos. 5º e 42;
II - a suspensão ou perda dos direitos políticos;
III - a pluralidade de inscrição;
IV - o falecimento do eleitor;
V - deixar
consecutivas.
27.5.1988)

de votar em 3 (três) eleições
(Redação dada pela Lei nº 7.663, de

§ 1º A ocorrência de qualquer das causas enumeradas
neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que
poderá ser promovida ex officio , a requerimento de
delegado de partido ou de qualquer eleitor.
§ 2º No caso de ser algum cidadão maior de 18 (dezoito)
anos privado temporária ou definitivamente dos
direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena
providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz
eleitoral ou ao Tribunal Regional da circunscrição em
que residir o réu.
§ 3º Os oficiais de Registro Civil, sob as penas do Art.
293, enviarão, até o dia 15 (quinze) de cada mês, ao juiz
eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação dos
óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior,
para cancelamento das inscrições.
§ 4º Quando houver denúncia fundamentada de fraude
no alistamento de uma zona ou município, o Tribunal
Regional poderá determinar a realização de correição e,
provada a fraude em proporção comprometedora,
ordenará a revisão do eleitorado obedecidas as
Instruções do Tribunal Superior e as recomendações
que, subsidiariamente, baixar, com o cancelamento de
ofício das inscrições correspondentes aos títulos que
não forem apresentados à revisão. (Incluído pela Lei
nº 4.961, de 4.5.1966)
Art. 72. Durante o processo e até a exclusão pode o
eleitor votar validamente.
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Parágrafo único. Tratando-se de inscrições contra as
quais hajam sido interpostos recursos das decisões que
as deferiram, desde que tais recursos venham a ser
providos pelo Tribunal Regional ou Tribunal Superior,
serão nulos os votos se o seu número fôr suficiente para
alterar qualquer representação partidária ou
classificação de candidato eleito pelo princípio
maioritário.

I - mandará autuar a petição ou representação com os
documentos que a instruírem:

Art. 73. No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pelo
interessado, por outro eleitor ou por delegado de
partido.

IV - decidirá no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 74. A exclusão será mandada processar "ex officio"
pelo juiz eleitoral, sempre que tiver conhecimento de
alguma das causas do cancelamento.
Art. 75. O Tribunal Regional, tomando conhecimento
através de seu fichário, da inscrição do mesmo eleitor
em mais de uma zona sob sua jurisdição, comunicará o
fato ao juiz competente para o cancelamento, que de
preferência deverá recair:
I - na inscrição que não corresponda ao domicílio
eleitoral;
II - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido utilizado para o
exercício do voto na última eleição;
IV - na mais antiga.
Art. 76. Qualquer irregularidade determinante de
exclusão será comunicada por escrito e por iniciativa de
qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará o
processo estabelecido no artigo seguinte.
Art. 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma
seguinte:

II - fará publicar edital com prazo de 10 (dez) dias para
ciência dos interessados, que poderão contestar dentro
de 5 (cinco) dias;
III - concederá dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez)
dias, se requerida;
Art. 78. Determinado, por sentença, o cancelamento, o
cartório tomará as seguintes providências:
I - retirará, da respectiva pasta, a fôlha de votação,
registrará a ocorrência no local próprio para
"Anotações"e juntá-la-á ao processo de cancelamento;
II - registrará a ocorrência na coluna de "observações"
do livro de inscrição;
III - excluirá dos fichários as respectivas fichas,
colecionando-as à parte;
IV - anotará, de forma sistemática, os claros abertos na
pasta de votação para o oportuno preenchimento dos
mesmos;
V - comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional
para anotação no seu fichário.
Art. 79. No caso de exclusão por falecimento, tratandose de caso notório, serão dispensadas as formalidades
previstas nos nºs. II e III do artigo 77.
Art. 80. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso no
prazo de 3 (três) dias, para o Tribunal Regional,
interposto pelo excluendo ou por delegado de partido.
Art. 81. Cessada a causa do cancelamento, poderá o
interessado requerer novamente a sua qualificação e
inscrição.

8.1.3 – Garantias Eleitorais – arts. 234 a 239
PARTE QUINTA
Disposições Várias
TÍTULO I
Das Garantias Eleitorais
Art. 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar o
exercício do sufrágio.
Art. 235. O juiz eleitoral, ou o presidente da mesa
receptora, pode expedir salvo-conduto com a
cominação de prisão por desobediência até 5 (cinco)
dias, em favor do eleitor que sofrer violência, moral ou
física, na sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver
votado.
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Parágrafo único. A medida será válida para o período
compreendido entre 72 (setenta e duas) horas antes até
48 (quarenta e oito) horas depois do pleito.
Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco)
dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do
encerramento da eleição, prender ou deter qualquer
eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável,
ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
§ 1º Os membros das mesas receptoras e os fiscais de
partido, durante o exercício de suas funções, não
poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante
delito; da mesma garantia gozarão os candidatos desde
15 (quinze) dias antes da eleição.
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§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será
imediatamente conduzido à presença do juiz
competente que, se verificar a ilegalidade da detenção,
a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator.
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio
ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da
liberdade do voto, serão coibidos e punidos.
§ 1º O eleitor é parte legítima para denunciar os
culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a
nenhum servidor público. Inclusive de autarquia, de
entidade paraestatal e de sociedade de economia mista,
será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a
esse fim.
§ 2º Qualquer eleitor ou partido político poderá se
dirigir ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, e pedir abertura de investigação

para apurar uso indevido do poder econômico, desvio
ou abuso do poder de autoridade, em benefício de
candidato ou de partido político.
§ 3º O Corregedor, verificada a seriedade da denúncia
procederá ou mandará proceder a investigações,
regendo-se estas, no que lhes fôr aplicável, pela Lei nº
1.579 de 18 de março de 1952.
Art. 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a presença
de força pública no edifício em que funcionar mesa
receptora, ou nas imediações, observado o disposto no
Art. 141.
Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a
prioridade postal durante os 60 (sessenta) dias
anteriores à realização das eleições, para remessa de
material de propaganda de seus candidatos registrados.

8.1.3 – Disposições Penais – arts. 283 a 364
TÍTULO IV
Disposições Penais
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 283. Para os efeitos penais são considerados
membros e funcionários da Justiça Eleitoral:
I - os magistrados que, mesmo não exercendo funções
eleitorais, estejam presidindo Juntas Apuradoras ou se
encontrem no exercício de outra função por designação
de Tribunal Eleitoral;
II - Os cidadãos que temporariamente integram órgãos
da Justiça Eleitoral;
III - Os cidadãos que hajam sido nomeados para as
mesas receptoras ou Juntas Apuradoras;
IV - Os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral.
§ 1º Considera-se funcionário público, para os efeitos
penais, além dos indicados no presente artigo, quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce
cargo, emprego ou função pública.
§ 2º Equipara-se a funcionário público quem exerce
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou
em sociedade de economia mista.
Art. 284. Sempre que êste Código não indicar o grau
mínimo, entende-se que será ele de quinze dias para a
pena de detenção e de um ano para a de reclusão.
Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou
atenuação da pena sem mencionar o "quantum", deve
o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os
limites da pena cominada ao crime.
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Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao
Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro, que é
fixada em dias-multa. Seu montante é, no mínimo, 1
(um) dia-multa e, no máximo, 300 (trezentos) diasmulta.
§ 1º O montante do dia-multa é fixado segundo o
prudente arbítrio do juiz, devendo êste ter em conta as
condições pessoais e econômicas do condenado, mas
não pode ser inferior ao salário-mínimo diário da região,
nem superior ao valor de um salário-mínimo mensal.
§ 2º A multa pode ser aumentada até o triplo, embora
não possa exceder o máximo genérico caput, se o juiz
considerar que, em virtude da situação econômica do
condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no
máximo, ao crime de que se trate.
Art. 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as
regras gerais do Código Penal.
Art. 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da
imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se
exclusivamente as normas dêste Código e as remissões
a outra lei nele contempladas.
CAPÍTULO II
Dos Crimes Eleitorais
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a
15 dias-multa.
Art. 290 Induzir alguém a se inscrever eleitor com
infração de qualquer dispositivo dêste Código.
Pena - Reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 diasmulta.
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Art. 291. Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de
alistando.

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a
quinze dias-multa.

Pena - Reclusão até 5 anos e pagamento de cinco a
quinze dias-multa.

Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de
impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a
concentração de eleitores, sob qualquer forma,
inclusive o fornecimento gratuito de alimento e
transporte coletivo:
(Redação dada pelo
Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)

Art. 292. Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem
fundamento legal, a inscrição requerida:
Pena - Pagamento de 30 a 60 dias-multa.
Art. 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o
alistamento:
Pena - Detenção de 15 dias a seis meses ou pagamento
de 30 a 60 dias-multa.
Art. 294. (Revogado).
Art. 295. Reter título eleitoral contra a vontade do
eleitor:
Pena - Detenção até dois meses ou pagamento de 30 a
60 dias-multa.
Art. 296. Promover desordem que prejudique os
trabalhos eleitorais;
Pena - Detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90
dias-multa.
Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio:
Pena - Detenção até seis meses e pagamento de 60 a
100 dias-multa.
Art. 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa
receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com
violação do disposto no Art. 236:
Pena - Reclusão até quatro anos.
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber,
para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer
outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a
quinze dias-multa.
Art. 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade
para coagir alguém a votar ou não votar em
determinado candidato ou partido:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100
dias-multa.
Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário
da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se
do cargo a pena é agravada.
Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir
alguém a votar, ou não votar, em determinado
candidato ou partido, ainda que os fins visados não
sejam conseguidos:
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Pena - reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e
pagamento de 200 a 300 dias-multa.
((Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)
Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços
necessários à realização de eleições, tais como
transporte e alimentação de eleitores, impressão,
publicidade e divulgação de matéria eleitoral.
Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.
Art. 304. Ocultar, sonegar açambarcar ou recusar no dia
da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de
utilidades, alimentação e meios de transporte, ou
conceder exclusividade dos mesmos a determinado
partido ou candidato:
Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.
Art. 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora,
salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob
qualquer pretexto:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 90
dias-multa.
Art. 306. Não observar a ordem em que os eleitores
devem ser chamados a votar:
Pena - pagamento de 15 a 30 dias-multa.
Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada
ou por qualquer forma marcada:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15
dias-multa.
Art. 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra
oportunidade que não a de entrega da mesma ao
eleitor.
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 90
dias-multa.
Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em
lugar de outrem:
Pena - reclusão até três anos.
Art. 310. Praticar, ou permitir membro da mesa
receptora que seja praticada, qualquer irregularidade
que determine a anulação de votação, salvo no caso do
Art. 311:
Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a
120 dias-multa.
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Art. 311. Votar em seção eleitoral em que não está
inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e
permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto
seja admitido:
Pena - detenção até um mês ou pagamento de 5 a 15
dias-multa para o eleitor e de 20 a 30 dias-multa para o
presidente da mesa.
Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto:
Pena - detenção até dois anos.
Art. 313. Deixar o juiz e os membros da Junta de expedir
o boletim de apuração imediatamente após a apuração
de cada urna e antes de passar à subseqüente, sob
qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição
pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60
dias-multa.
Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de
registro de um ou mais partidos:
Pena - detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30
dias-multa.
Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em
dois ou mais partidos:
Pena - pagamento de 10 a 20 dias-multa.
Art. 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma
ficha de registro de partido:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 20 a
40 dias-multa.

Pena - pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Art. 322. (Revogado).

Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a
contagem fôr procedida pela mesa receptora incorrerão
na mesma pena o presidente e os mesários que não
expedirem imediatamente o respectivo boletim.

Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe
inveridicos, em relação a partidos ou candidatos e
capazes de exercerem influência perante o eleitorado:

Art. 314. Deixar o juiz e os membros da Junta de
recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechála e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada
seção e antes de passar à subseqüente, sob qualquer
pretexto e ainda que dispensada a providencia pelos
fiscais, delegados ou candidatos presentes:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a
120 dias-multa.
Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a
contagem dos votos fôr procedida pela mesa receptora
incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários
que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem.
Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração
a votação obtida por qualquer candidato ou lançar
nesses documentos votação que não corresponda às
cédulas apuradas:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15
dias-multa.
Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da
eleição ou da apuração os protestos devidamente
formulados ou deixar de remetê-los à instância
superior:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15
dias-multa.
Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos
invólucros.
Pena - reclusão de três a cinco anos.
Art. 318. Efetuar a mesa receptora a contagem dos
votos da urna quando qualquer eleitor houver votado
sob impugnação (art. 190):
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Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento
de 120 a 150 dias-multa.
Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é
cometido pela imprensa, rádio ou televisão.
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou
visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente
fato definido como crime:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento
de 10 a 40 dias-multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a
imputação, a propala ou divulga.
§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o
crime, mas não é admitida:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação
privada, o ofendido, não foi condenado por sentença
irrecorrível;
II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou
chefe de governo estrangeiro;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o
ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou
visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato
ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento
de 5 a 30 dias-multa.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se
admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é
relativa ao exercício de suas funções.
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Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou
visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a
dignidade ou o decôro:
Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a
60 dias-multa.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I - se o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a injúria;
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra
injúria.
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato,
que, por sua natureza ou meio empregado, se
considerem aviltantes:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento
de 5 a 20 dias-multa, além das penas correspondentes à
violência prevista no Código Penal.
Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 325 e
326, aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes
é cometido:
I - contra o Presidente da República ou chefe de governo
estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas
funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que
facilite a divulgação da ofensa.
Art. 328. (Revogado).

Pena - detenção de três a seis meses e pagamento de 30
a 60 dias-multa.
Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao
presente artigo importa na apreensão e perda do
material utilizado na propaganda.
Art. 336. Na sentença que julgar ação penal pela
infração de qualquer dos artigos. 322, 323, 324, 325,
326,328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz
verificar, de acôrdo com o seu livre convencionamento,
se diretório local do partido, por qualquer dos seus
membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se
beneficiou conscientemente.
Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório
responsável pena de suspensão de sua atividade
eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o
dôbro nas reincidências.
Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não
estiver no gôzo dos seus direitos políticos, de atividades
partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em
recintos fechados ou abertos:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 90 a 120
dias-multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o
responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que
autorizar transmissões de que participem os
mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal
que lhes divulgar os pronunciamentos.
Art. 338. Não assegurar o funcionário postal a
prioridade prevista no Art. 239:

Art. 329. (Revogado).
Art. 330. Nos casos dos artigos. 328 e 329 se o agente
repara o dano antes da sentença final, o juiz pode
reduzir a pena.

Pena - Pagamento de 30 a 60 dias-multa.
Art. 339 - Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo
votos, ou documentos relativos à eleição:

Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de
propaganda devidamente empregado:

Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 5 a
15 dias-multa.

Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a
120 dias-multa.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário
da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se
do cargo, a pena é agravada.

Art. 332. Impedir o exercício de propaganda:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60
dias-multa.
Art. 333. (Revogado).
Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas,
distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para
propaganda ou aliciamento de eleitores:

Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer,
ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas,
objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da
Justiça Eleitoral:
Pena - reclusão até três anos e pagamento de 3 a 15
dias-multa.

Pena - detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável fôr candidato.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário
da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se
do cargo, a pena é agravada.

Art. 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua
forma, em língua estrangeira:

Art. 341. Retardar a publicação ou não publicar, o
diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial
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federal, estadual, ou municipal, as decisões, citações ou
intimações da Justiça Eleitoral:
Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60
dias-multa.
Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público,
no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a
execução de sentença condenatória:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a
90 dias-multa.
Art. 343. Não cumprir o juiz o disposto no § 3º do Art.
357:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a
90 dias-multa.
Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem
justa causa:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a
120 dias-multa.
Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou
qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos
prazos legais, os deveres impostos por êste Código, se a
infração
não
estiver
sujeita
a
outra
penalidade:
(Redação dada pela Lei nº 4.961, de
4.5.1966)
Pena - pagamento de trinta a noventa diasmulta. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
Art. 346. Violar o disposto no Art. 377:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60
dias-multa.
Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da
autoridade responsável, os servidores que prestarem
serviços e os candidatos, membros ou diretores de
partido que derem causa à infração.
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou
opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento
de 10 a 20 dias-multa.
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento
público, ou alterar documento público verdadeiro, para
fins eleitorais:
Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a
30 dias-multa.
§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.
§ 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento
público o emanado de entidade paraestatal inclusive
Fundação do Estado.
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Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento
particular ou alterar documento particular verdadeiro,
para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10
dias-multa.
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15
dias-multa, se o documento é público, e reclusão até
três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o
documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é
funcionário público e comete o crime prevalecendo-se
do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.
Art. 351. Equipara-se a documento (348,349 e 350) para
os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico,
o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se
incorpore declaração ou imagem destinada à prova de
fato juridicamente relevante.
Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da
função pública, firma ou letra que o não seja, para fins
eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15
dias-multa se o documento é público, e reclusão até três
anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento
é particular.
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos
falsificados ou alterados, a que se referem os artigos.
348 a 352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem,
documento público ou particular, material ou
ideologicamente falso para fins eleitorais:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador
financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa
função, de bens, recursos ou valores destinados ao
financiamento eleitoral, em proveito próprio ou
alheio: (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Pena - reclusão, de dois a seis anos,
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

e

CAPÍTULO III
Do Processo das Infrações
Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são
de ação pública.
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Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de
infração penal dêste Código deverá comunicá-la ao juiz
eleitoral da zona onde a mesma se verificou.
§ 1º Quando a comunicação fôr verbal, mandará a
autoridade judicial reduzi-la a têrmo, assinado pelo
apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao
órgão do Ministério Público local, que procederá na
forma dêste Código.
§ 2º Se o Ministério Público julgar necessários maiores
esclarecimentos e documentos complementares ou
outros elementos de convicção, deverá requisitá-los
diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários
que possam fornecê-los.
Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério
Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10
(dez) dias.
§ 1º Se o órgão do Ministério Público, ao invés de
apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da
comunicação, o juiz, no caso de considerar
improcedentes as razões invocadas, fará remessa da
comunicação ao Procurador Regional, e êste oferecerá
a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la,
ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só
então estará o juiz obrigado a atender.
§ 2º A denúncia conterá a exposição do fato criminoso
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas.
§ 3º Se o órgão do Ministério Público não oferecer a
denúncia no prazo legal representará contra êle a
autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade penal.
§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo
anterior o juiz solicitará ao Procurador Regional a
designação de outro promotor, que, no mesmo prazo,
oferecerá a denúncia.
§ 5º Qualquer eleitor poderá provocar a representação
contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo
de 10 (dez) dias, não agir de ofício.
Art. 358. A denúncia, será rejeitada quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime;

II - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou
outra causa;
III - fôr manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar
condição exigida pela lei para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. Nos casos do número III, a rejeição da
denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde
que promovida por parte legítima ou satisfeita a
condição.
Art. 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e
hora para o depoimento pessoal do acusado,
ordenando a citação deste e a notificação do Ministério
Público.
(Redação dada pela Lei nº 10.732, de
5.9.2003)
Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de
10 (dez) dias para oferecer alegações escritas e arrolar
testemunhas. (Incluído pela Lei nº 10.732, de
5.9.2003)
Art. 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da
defesa e praticadas as diligências requeridas pelo
Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz,
abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias a cada uma das
partes - acusação e defesa - para alegações finais.
Art. 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao
juiz dentro de quarenta e oito horas, terá o mesmo 10
(dez) dias para proferir a sentença.
Art. 362. Das decisões finais de condenação ou
absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser
interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 363. Se a decisão do Tribunal Regional fôr
condenatória, baixarão imediatamente os autos à
instância inferior para a execução da sentença, que será
feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da
vista ao Ministério Público.
Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar
de promover a execução da sentença serão aplicadas as
normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do Art.
357.
Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais
e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos
recursos e na execução, que lhes digam respeito,
aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código
de Processo Penal.

8.2 – RES. TSE 21.538/2003
8.2.1 – Alistamento – arts. 9º a 17
DO ALISTAMENTO
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Art. 9º No cartório eleitoral ou no posto de alistamento,
o atendente da Justiça Eleitoral preencherá o RAE ou
digitará as informações no sistema de acordo com os
dados constantes do documento apresentado pelo
eleitor, complementados com suas informações
pessoais, de conformidade com as exigências do
processamento de dados, destas instruções e das
orientações específicas. (Redação dada pela Resolução
nº 23.518/2017).
§ 1º O RAE deverá ser preenchido ou digitado e
impresso na presença do requerente.
§ 2º No momento da formalização do pedido, o
requerente manifestará sua preferência sobre local de
votação, entre os estabelecidos para a zona eleitoral.
§ 3º Para os fins do § 2º deste artigo, será colocada à
disposição, no cartório ou posto de alistamento, a
relação de todos os locais de votação da zona, com os
respectivos endereços.
§ 4º A assinatura do requerimento ou a aposição da
impressão digital do polegar será feita na presença do
atendente da Justiça Eleitoral, que deverá atestar, de
imediato, a satisfação dessa exigência. (Redação dada
pela Resolução nº 23.518/2017).
Art. 9-A. A pessoa travesti ou transexual poderá, por
ocasião do alistamento ou de atualização de seus dados
no Cadastro Eleitoral, se registrar com seu nome social
e respectiva identidade de gênero. (Incluído pela
Resolução nº 23.562/2018)
§ 1º Considera-se nome social a designação pela qual a
pessoa travesti ou transexual se identifica e é
socialmente reconhecida. (Incluído pela Resolução nº
23.562/2018)
§ 2º Considera-se identidade de gênero a dimensão da
identidade de uma pessoa que diz respeito à forma
como se relaciona com as representações de
masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em
sua prática social, sem guardar necessária relação com
o sexo biológico atribuído no nascimento. (Incluído pela
Resolução nº 23.562/2018)
§ 3º O nome social não poderá ser ridículo ou atentar
contra o pudor. (Incluído pela Resolução nº
23.562/2018)
Art. 9-B. O nome social, o qual constará do título de
eleitor, impresso ou digital, será acompanhado do nome
civil. (Incluído pela Resolução nº 23.562/2018)
Art.9-C. O nome social e a identidade de gênero
constarão do Cadastro Eleitoral em campos próprios,
preservados os dados do registro civil. (Incluído pela
Resolução nº 23.562/2018)
Art. 9-D. A Justiça Eleitoral restringirá a divulgação de
nome civil dissonante da identidade de gênero
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declarada no alistamento ou na atualização do Cadastro
Eleitoral.(Incluído pela Resolução nº 23.562/2018)
Art. 10. Antes de submeter o pedido a despacho do juiz
eleitoral, o atendente providenciará o preenchimento
ou a digitação no sistema dos espaços que lhe são
reservados no RAE. (Redação dada pela Resolução nº
23.518/2017).
Parágrafo único. Para efeito de preenchimento do
requerimento ou de digitação no sistema, será mantida
em cada zona eleitoral relação de atendentes,
identificados pelo número do título eleitoral, habilitados
a praticar os atos reservados ao cartório. (Redação dada
pela Resolução nº 23.518/2017).
Art. 11. Atribuído número de inscrição, o atendente,
após assinar o formulário, destacará o protocolo de
solicitação, numerado de idêntica forma, e o entregará
ao requerente, caso a emissão do título não seja
imediata. (Redação dada pela Resolução nº
23.518/2017).
Art. 12. Os tribunais regionais eleitorais farão distribuir,
observada a seqüência numérica fornecida pela
Secretaria de Informática, às zonas eleitorais da
respectiva circunscrição, séries de números de inscrição
eleitoral, a serem utilizados na forma deste artigo.
Parágrafo único. O número de inscrição compor-se-á de
até 12 algarismos, por unidade da Federação, assim
discriminados:
a) os oito primeiros algarismos serão seqüenciados,
desprezando-se, na emissão, os zeros à esquerda;
b) os dois algarismos seguintes serão representativos da
unidade da Federação de origem da inscrição, conforme
códigos constantes da seguinte tabela:
01 - São Paulo
02 - Minas Gerais
03 - Rio de Janeiro
04 - Rio Grande do Sul
05 - Bahia
06 - Paraná
07 - Ceará
08 - Pernambuco
09 - Santa Catarina
10 - Goiás
11 - Maranhão
12 - Paraíba
13 - Pará
14 - Espírito Santo
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15 - Piauí

§ 1º O alistamento de que trata o caput poderá ser
solicitado até o encerramento do prazo fixado para
requerimento de inscrição eleitoral ou transferência.

16 - Rio Grande do Norte
17 - Alagoas

§ 2º O título emitido nas condições deste artigo
somente surtirá efeitos com o implemento da idade de
16 anos (Res./TSE nº 19.465, de 12.3.96).

18 - Mato Grosso
19 - Mato Grosso do Sul

Art. 15. O brasileiro nato que não se alistar até os 19
anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano
depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá
em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da
inscrição.

20 - Distrito Federal
21 - Sergipe
22 - Amazonas
23 - Rondônia

Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não-alistado
que requerer sua inscrição eleitoral até o centésimo
qüinquagésimo primeiro dia anterior à eleição
subseqüente à data em que completar 19 anos (Código
Eleitoral, art. 8º c.c. a Lei nº 9.504/97, art. 91).

24 - Acre
25 - Amapá
26 - Roraima
27 - Tocantins

Art. 16. O alistamento eleitoral do analfabeto é
facultativo (Constituição Federal, art. 14, § 1º, II, a).

28 - Exterior (ZZ)
c) os dois últimos algarismos constituirão dígitos
verificadores, determinados com base no módulo 11,
sendo o primeiro calculado sobre o número seqüencial
e o último sobre o código da unidade da Federação
seguido do primeiro dígito verificador.
Art. 13. Para o alistamento, o requerente apresentará
um dos seguintes documentos do qual se infira a
nacionalidade brasileira (Lei nº 7.444/85, art. 5º, § 2º):
a) carteira de identidade ou carteira emitida pelos
órgãos criados por lei federal, controladores do
exercício profissional;

Parágrafo único. Se o analfabeto deixar de sê-lo, deverá
requerer sua inscrição eleitoral, não ficando sujeito à
multa prevista no art. 15 (Código Eleitoral, art. 8º).
Art. 17. Despachado o requerimento de inscrição pelo
juiz eleitoral e processado pelo cartório, o setor da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral responsável
pelos serviços de processamento eletrônico de dados
enviará ao cartório eleitoral, que as colocará à
disposição dos partidos políticos, relações de inscrições
incluídas no cadastro, com os respectivos endereços.

d) instrumento público do qual se infira, por direito, ter
o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual
constem, também, os demais elementos necessários à
sua qualificação.

§ 1º Do despacho que indeferir o requerimento de
inscrição, caberá recurso interposto pelo alistando no
prazo de cinco dias e, do que o deferir, poderá recorrer
qualquer delegado de partido político no prazo de dez
dias, contados da colocação da respectiva listagem à
disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias
1º e 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte,
ainda que tenham sido exibidas ao alistando antes
dessas datas e mesmo que os partidos não as
consultem (Lei nº 6.996/82, art. 7º).

Parágrafo único. A apresentação do documento a que
se refere a alínea b é obrigatória para maiores de 18
anos, do sexo masculino.

§ 2º O cartório eleitoral providenciará, para o fim do
disposto no § 1º, relações contendo os pedidos
indeferidos.

b) certificado de quitação do serviço militar;
c) certidão de nascimento ou casamento, extraída do
Registro Civil;

Art. 14. É facultado o alistamento, no ano em que se
realizarem eleições, do menor que completar 16 anos
até a data do pleito, inclusive.

8.2.2 – Hipótese de Ilícito Penal – art. 48
DA HIPÓTESE DE ILÍCITO PENAL
Art. 48. Decidida a duplicidade ou pluralidade e tomadas
as providências de praxe, se duas ou mais inscrições em
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cada grupo forem atribuídas a um mesmo eleitor,
excetuados os casos de evidente falha dos serviços
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eleitorais, os autos deverão ser remetidos ao Ministério
Público Eleitoral.

que o presidir, ao juiz eleitoral a quem couber decisão a
respeito na esfera penal.

§ 1º Manifestando-se o Ministério Público pela
existência de indício de ilícito penal eleitoral a ser
apurado, o processo deverá ser remetido, pela
autoridade judiciária competente, à Polícia Federal para
instauração de inquérito policial.

§ 4º Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o
juiz eleitoral comunicará, sendo o caso, a decisão
tomada à autoridade judiciária que determinou sua
instauração, com a finalidade de tornar possível a
adoção de medidas cabíveis na esfera administrativa.

§ 2º Inexistindo unidade regional do Departamento de
Polícia Federal na localidade onde tiver jurisdição o juiz
eleitoral a quem couber decisão a respeito, a remessa
das peças informativas poderá ser feita por intermédio
das respectivas corregedorias regionais eleitorais.

§ 5º A espécie, no que lhe for aplicável, será regida pelas
disposições do Código Eleitoral e, subsidiariamente,
pelas normas do Código de Processo Penal.

§ 3º Concluído o apuratório ou no caso de pedido de
dilação de prazo, o inquérito policial a que faz alusão o
§ 1º deverá ser encaminhado, pela autoridade policial

§ 6º Não sendo cogitada a ocorrência de ilícito penal
eleitoral a ser apurado, os autos deverão ser arquivados
na zona eleitoral onde o eleitor possuir inscrição
regular.

8.2.3 – Justificação do Não-comparecimento à Eleição – arts. 80 a 82
Da Justificação do Não-Comparecimento à Eleição
Art. 80. O eleitor que deixar de votar e não se justificar
perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da
eleição incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e
cobrada na forma prevista nos arts. 7º e 367 do Código
Eleitoral, no que couber, e 85 desta resolução.
§ 1º Para eleitor que se encontrar no exterior na data do
pleito, o prazo de que trata o caput será de 30 dias,
contados do seu retorno ao país.
§ 2º O pedido de justificação será sempre dirigido ao juiz
eleitoral da zona de inscrição, podendo ser formulado
na zona eleitoral em que se encontrar o eleitor, a qual
providenciará sua remessa ao juízo competente.
§ 3º Indeferido o requerimento de justificação ou
decorridos os prazos de que cuidam o caput e os §§ 1º
e 2º, deverá ser aplicada multa ao eleitor, podendo,
após o pagamento, ser-lhe fornecida certidão de
quitação.
§ 4º A fixação do valor da multa pelo não-exercício do
voto observará o que dispõe o art. 85 desta resolução e
a variação entre o mínimo de 3% e o máximo de 10% do
valor utilizado como base de cálculo.
§ 5º A justificação da falta ou o pagamento da multa
serão anotados no cadastro.
§ 6º Será cancelada a inscrição do eleitor que se abstiver
de votar em três eleições consecutivas, salvo se houver
apresentado justificativa para a falta ou efetuado o
pagamento de multa, ficando excluídos do
cancelamento os eleitores que, por prerrogativa
constitucional, não estejam obrigados ao exercício do
voto e cuja idade não ultrapasse 80 anos.
§ 7º Para o cancelamento a que se refere o § 6º, a
Secretaria de Informática colocará à disposição do juiz
eleitoral do respectivo domicílio, em meio magnético ou
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outro acessível aos cartórios eleitorais, relação dos
eleitores cujas inscrições são passíveis de
cancelamento, devendo ser afixado edital no cartório
eleitoral.
§ 8º Decorridos 60 dias da data do batimento que
identificar as inscrições sujeitas a cancelamento,
mencionadas no § 7º, inexistindo comando de
quaisquer dos códigos FASE “078 - Quitação mediante
multa”, “108 - Votou em separado”, “159 - Votou fora
da seção” ou “167 - Justificou ausência às urnas”, ou
processamento das operações de transferência, revisão
ou segunda via, a inscrição será automaticamente
cancelada pelo sistema, mediante código FASE “035 Deixou de votar em três eleições consecutivas”,
observada a exceção contida no § 6º.
Art. 81. O documento de justificação formalizado
perante a Justiça Eleitoral, no dia da eleição, prova a
ausência do eleitor do seu domicílio eleitoral.
§ 1º A justificação será formalizada em impresso próprio
fornecido pela Justiça Eleitoral ou, na falta do impresso,
digitado ou manuscrito.
§ 2º O encarregado do atendimento entregará ao eleitor
o comprovante, que valerá como prova da justificação,
para todos os efeitos legais (Lei nº 6.091/74, art. 16 e
parágrafos).
§ 3º Os documentos de justificação entregues em
missão diplomática ou repartição consular brasileira
serão encaminhados ao Ministério das Relações
Exteriores, que deles fará entrega ao Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal para processamento.
§ 4º Os documentos de justificação preenchidos com
dados insuficientes ou inexatos, que impossibilitem a
identificação do eleitor no cadastro eleitoral, terão seu
processamento rejeitado pelo sistema, o que importará
débito para com a Justiça Eleitoral.
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§ 5º Os procedimentos estipulados neste artigo serão
observados sem prejuízo de orientações específicas que
o Tribunal Superior Eleitoral aprovar para o respectivo
pleito.
Art. 82. O eleitor que não votar e não pagar a multa,
caso se encontre fora de sua zona e necessite prova de
quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o
pagamento perante o juízo da zona em que
estiver (Código Eleitoral, art. 11).
§ 1º A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se
o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se
encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao
juízo da inscrição.

§ 2º Efetuado o pagamento, o juiz que recolheu a multa
fornecerá certidão de quitação e determinará o registro
da informação no cadastro.
§ 3º O alistando ou o eleitor que comprovar, na forma
da lei, seu estado de pobreza, perante qualquer juízo
eleitoral, ficará isento do pagamento da multa (Código
Eleitoral, art. 367, § 3º).
§ 4º O eleitor que estiver quite com suas obrigações
eleitorais poderá requerer a expedição de certidão de
quitação em zona eleitoral diversa daquela em que é
inscrito (Res./TSE nº 20.497, de 21.10.99).

8.2.4 – Nomenclatura Utilizada – arts. 83
Da Nomenclatura Utilizada
Art. 83. Para efeito desta resolução, consideram-se:
I - COINCIDÊNCIA - o agrupamento pelo batimento de
duas ou mais inscrições ou registros que apresentem
dados iguais ou semelhantes, segundo critérios
previamente definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral;
II - GÊMEOS COMPROVADOS - aqueles que tenham
comprovado mesma filiação, data e local de
nascimento, em cujas inscrições haja registro de código
FASE 256;
III - HOMÔNIMOS - aqueles, excetuados os gêmeos, que
possuam dados iguais ou semelhantes, segundo
critérios previamente definidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral, e que figurem em uma mesma duplicidade ou
pluralidade (coincidência);
IV - HOMÔNIMOS COMPROVADOS - aqueles em cujas
inscrições haja registro de código FASE 248;
V - SITUAÇÃO - condição atribuída à inscrição que define
sua disponibilidade para o exercício do voto e
condiciona a possibilidade de sua movimentação no
cadastro:
a) regular - a inscrição não envolvida em duplicidade ou
pluralidade, que está disponível para o exercício do voto
e habilitada a transferência, revisão e segunda via;
b) suspensa - a inscrição que está indisponível,
temporariamente (até que cesse o impedimento), em

virtude de restrição de direitos políticos, para o
exercício do voto e não poderá ser objeto de
transferência, revisão e segunda via;
c) cancelada - a inscrição atribuída a eleitor que incidiu
em uma das causas de cancelamento previstas na
legislação eleitoral, que não poderá ser utilizada para o
exercício do voto e somente poderá ser objeto de
transferência ou revisão nos casos previstos nesta
resolução;
d) coincidente - a inscrição agrupada pelo batimento,
nos termos do inciso I, sujeita a exame e decisão de
autoridade judiciária e que não poderá ser objeto de
transferência, revisão e segunda via:
- não liberada – inscrição coincidente que não está
disponível para o exercício do voto;
- liberada – inscrição coincidente que está disponível
para o exercício do voto.
VI - INEXISTENTE - a inscrição cuja inserção no cadastro
foi inviabilizada em decorrência de decisão de
autoridade judiciária ou de atualização automática pelo
sistema após o batimento;
VII - ELEIÇÃO - cada um dos turnos de um pleito, para
todos os efeitos, exceto para os fins de aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 15 desta resolução
(Código Eleitoral, art. 8º, c.c. a Lei nº 9.504/97, art. 91).

8.3 – LEI 9.096/1995
8.3.1 – Disposições Preliminares – arts. 1º a 7º
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TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito
privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime
democrático, a autenticidade do sistema representativo
e a defender os direitos fundamentais definidos na
Constituição Federal.
Parágrafo único. O partido político não se equipara às
entidades paraestatais. (incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
Art. 2º É livre a criação, fusão, incorporação e extinção
de partidos políticos cujos programas respeitem a
soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa
humana.
Art. 3º É assegurada, ao partido político, autonomia
para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento.
Parágrafo único. É assegurada aos candidatos, partidos
políticos e coligações autonomia para definir o
cronograma das atividades eleitorais de campanha e
executá-lo em qualquer dia e horário, observados os
limites estabelecidos em lei.
(Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
Art. 4º Os filiados de um partido político têm iguais
direitos e deveres.
Art. 5º A ação do partido tem caráter nacional e é
exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem
subordinação a entidades ou governos estrangeiros.

Art. 6º É vedado ao partido político ministrar instrução
militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da
mesma natureza e adotar uniforme para seus membros.
Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade
jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no
Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido
político que tenha caráter nacional, considerando-se
como tal aquele que comprove, no período de dois
anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido
político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco
décimos por cento) dos votos dados na última eleição
geral para a Câmara dos Deputados, não computados os
votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço,
ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um
décimo por cento) do eleitorado que haja votado em
cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 2º Só o partido que tenha registrado seu estatuto no
Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo
eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter
acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos
fixados nesta Lei.
§ 3º Somente o registro do estatuto do partido no
Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da
sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização,
por outros partidos, de variações que venham a induzir
a erro ou confusão.

8.3.2 – Finanças e Contabilidade dos Partidos Políticos – arts. 30 a 37-A
TÍTULO III
Das Finanças e Contabilidade dos Partidos
CAPÍTULO I
Da Prestação de Contas
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos
nacionais, regionais e municipais, deve manter
escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação
de suas despesas.
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou
indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em
dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;

II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer
natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38
desta Lei e as proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
IV - entidade de classe ou sindical.
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público
de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego
público temporário, ressalvados os filiados a partido
político. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
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§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado
ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais
aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos
municipais aos Juízes Eleitorais.

IV - obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por
prazo não inferior a cinco anos, a documentação
comprobatória
de
suas
prestações
de
contas; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a
publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela
não exista, procede à afixação dos mesmos no Cartório
Eleitoral.

V - obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido
político e por seus candidatos no encerramento da
campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à
tesouraria do partido dos saldos financeiros
eventualmente apurados. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º (Revogado).
de 2015)

(Redação dada pela Lei nº 13.165,

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 5º A desaprovação da prestação de contas do partido
não ensejará sanção alguma que o impeça de participar
do pleito eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os
seguintes itens:
I - discriminação dos valores e destinação dos recursos
oriundos do fundo partidário;
II - origem e valor das contribuições e doações;
III - despesas de caráter eleitoral, com a especificação e
comprovação dos gastos com programas no rádio e
televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios,
e demais atividades de campanha;
IV - discriminação detalhada das receitas e despesas.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a
prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, os
dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas
eleitorais, exigindo a observação das seguintes
normas: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - obrigatoriedade de designação de dirigentes
partidários específicos para movimentar recursos
financeiros nas campanhas eleitorais; (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - (revogado);
2015)

(Redação dada pela Lei nº 13.165, de

III - relatório financeiro, com documentação que
comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens
recebidos e aplicados;(Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
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§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo
identificar a origem das receitas e a destinação das
despesas com as atividades partidárias e eleitorais,
mediante o exame formal dos documentos fiscais
apresentados pelos partidos políticos e candidatos,
sendo vedada a análise das atividades políticopartidárias ou qualquer interferência em sua
autonomia. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 2º Para efetuar os exames necessários ao
atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral
pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União
ou
dos
Estados,
pelo
tempo
que
for
necessário. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais
Regionais Eleitorais, à vista de denúncia fundamentada
de filiado ou delegado de partido, de representação do
Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do
Corregedor, determinarão o exame da escrituração do
partido e a apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos,
podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo
bancário das contas dos partidos para o esclarecimento
ou apuração de fatos vinculados à denúncia.
Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça
Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos
demais partidos, quinze dias após a publicação dos
balanços financeiros, aberto o prazo de cinco dias para
impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apurar
qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e
seus filiados estejam sujeitos.
Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou
estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes
sanções:
I - no caso de recursos de origem não mencionada ou
esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do
fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito
pela Justiça Eleitoral;
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II - no caso de recebimento de recursos mencionados no
art. 31, fica suspensa a participação no fundo partidário
por um ano;

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)

III - no caso de recebimento de doações cujo valor
ultrapasse os limites previstos no art. 39, § 4º, fica
suspensa por dois anos a participação no fundo
partidário e será aplicada ao partido multa
correspondente ao valor que exceder aos limites
fixados.

§ 7º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará
exclusivamente a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%
(vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências
necessárias à complementação de informações ou ao
saneamento de irregularidades encontradas nas contas
dos órgãos de direção partidária ou de
candidatos. (Parágrafo renumerado pela Lei nº
9.693, de 1998)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada
exclusivamente à esfera partidária responsável pela
irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem
tornando devedores ou inadimplentes os respectivos
responsáveis partidários.
(Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deverá ser
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período
de um a doze meses, e o pagamento deverá ser feito por
meio de desconto nos futuros repasses de cotas do
Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco
anos de sua apresentação. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 4º Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a
prestação de contas dos órgãos partidários caberá
recurso para os Tribunais Regionais Eleitorais ou para o
Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual
deverá ser recebido com efeito suspensivo.
(Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5º As prestações de contas desaprovadas pelos
Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser
revistas para fins de aplicação proporcional da sanção
aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da
prestação de contas.
(Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

§ 8º (VETADO).
2013)

(Incluído pela Lei nº 12.891, de

§ 9º O desconto no repasse de cotas resultante da
aplicação da sanção a que se refere o caput será
suspenso durante o segundo semestre do ano em que
se realizarem as eleições. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)
§ 10. Os gastos com passagens aéreas serão
comprovados mediante apresentação de fatura ou
duplicata emitida por agência de viagem, quando for o
caso, desde que informados os beneficiários, as datas e
os itinerários, vedada a exigência de apresentação de
qualquer outro documento para esse fim. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 11. Os órgãos partidários poderão apresentar
documentos hábeis para esclarecer questionamentos
da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a
qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a
decisão que julgar a prestação de contas. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 12. Erros formais ou materiais que no conjunto da
prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das
despesas não acarretarão a desaprovação das
contas.(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 13. A responsabilização pessoal civil e criminal dos
dirigentes partidários decorrente da desaprovação das
contas partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao partido
político somente ocorrerá se verificada irregularidade
grave e insanável resultante de conduta dolosa que
importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do
partido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 14. O instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política não será atingido pela
sanção aplicada ao partido político em caso de
desaprovação de suas contas, exceto se tiver
diretamente dado causa à reprovação. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a
suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às
penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

8.3.3 – Fundo Partidário – arts. 38 a 44
CAPÍTULO II
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Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:
I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos
termos do Código Eleitoral e leis conexas;
II - recursos financeiros que lhe forem destinados por
lei, em caráter permanente ou eventual;
III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por
intermédio de depósitos bancários diretamente na
conta do Fundo Partidário;
IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em
31 de dezembro do ano anterior ao da proposta
orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos
de real, em valores de agosto de 1995.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido
político pode receber doações de pessoas físicas e
jurídicas para constituição de seus fundos.
§ 1º As doações de que trata este artigo podem ser
feitas diretamente aos órgãos de direção nacional,
estadual e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral
e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o
demonstrativo de seu recebimento e respectiva
destinação, juntamente com o balanço contábil.
§ 2º Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser
lançadas na contabilidade do partido, definidos seus
valores em moeda corrente.
§ 3º As doações de recursos financeiros somente
poderão ser efetuadas na conta do partido político por
meio de:(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - cheques cruzados e nominais ou transferência
eletrônica de depósitos; (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)

observando-se o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e
no § 1º do art. 81 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de
1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos
de direção e pelas normas estatutárias.
(Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o
Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo do
Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os
duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à
disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º Na mesma conta especial serão depositadas as
quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras
penalidades pecuniárias, previstas na Legislação
Eleitoral.
Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco
dias, a contar da data do depósito a que se refere o § 1º
do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos
órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos
seguintes critérios: (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.3548)
I - um por cento do total do Fundo Partidário será
destacado para entrega, em partes iguais, a todos os
partidos que tenham seus estatutos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral;
(Vide Adins nºs 1.3513 e 1.354-8)
II - noventa e nove por cento do total do Fundo
Partidário serão distribuídos aos partidos que tenham
preenchido as condições do art. 13, na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados.(Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário:
(Redação
dada pela Lei nº 12.875, de 2013) (Vide ADI-5105)

II
depósitos
em
espécie
devidamente
identificados; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega,
em partes iguais, a todos os partidos que atendam aos
requisitos constitucionais de acesso aos recursos do
Fundo Partidário; e (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

III - mecanismo disponível em sítio do partido na
internet que permita inclusive o uso de cartão de crédito
ou de débito e que atenda aos seguintes
requisitos: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos
aos partidos na proporção dos votos obtidos na última
eleição geral para a Câmara dos Deputados. (Incluído
pela Lei nº 12.875, de 2013) (Vide ADI-5105)

a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II,
serão desconsideradas as mudanças de filiação
partidária em quaisquer hipóteses.
(Redação dada
pela Lei nº 13.107, de 2015)

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada
doação realizada. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 4º (Revogado).
§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão
aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos
financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas,
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Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do
órgão de direção nacional do partido, reverterá ao
Fundo Partidário a quota que a este caberia.
Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos
oriundos do Fundo Partidário serão feitos em
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estabelecimentos bancários controlados pelo Poder
Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou,
inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão
diretivo do partido.
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão
aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido,
permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título,
observado, do total recebido, os seguintes
limites: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão
nacional; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e
municipal;(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação
de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo
esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total
recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção
e difusão da participação política das mulheres, criados
e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo
instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política de que trata o inciso IV, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de
direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco
por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e
congêneres devidos a organismos partidários
internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido
político regularmente filiado; (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

VII - no pagamento de despesas com alimentação,
incluindo restaurantes e lanchonetes.(Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015)
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção
partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário,
de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre
o cumprimento do disposto nos incisos I e IV deste
artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo,
investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
§ 3º Os recursos de que trata este artigo não estão
sujeitos ao regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, tendo os partidos políticos autonomia para
contratar e realizar despesas.
(Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)
§ 4º Não se incluem no cômputo do percentual previsto
no inciso I deste artigo encargos e tributos de qualquer
natureza. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no
inciso V do caput deverá transferir o saldo para conta
específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente,
sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V
do caput,
a
ser
aplicado
na
mesma
finalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 6º No exercício financeiro em que a fundação ou
instituto de pesquisa não despender a totalidade dos
recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra
poderá ser revertida para outras atividades partidárias,
conforme
previstas
no caput deste
artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

8.4 – LEI 9.504/1997
8.4.1 – Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais – arts. 33 a 35
Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral,
até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
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I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade,
grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho a ser executado, intervalo de
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confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação,
conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e
cópia da respectiva nota fiscal. (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão
registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais
compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro
horas, no local de costume, bem como divulgará em seu
sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos
ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de
30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das
informações de que trata este artigo sujeita os
responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem
mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui
crime, punível com detenção de seis meses a um ano e
multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Art. 34. (VETADO)
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os
partidos poderão ter acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados
das entidades que divulgaram pesquisas de opinião
relativas às eleições, incluídos os referentes à
identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha
livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados,
preservada a identidade dos respondentes.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou
qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a
ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível
com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil
UFIR.
§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados
publicados sujeita os responsáveis às penas
mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da
obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no
mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e
outros elementos de destaque, de acordo com o veículo
usado.
Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§
2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os
representantes legais da empresa ou entidade de
pesquisa e do órgão veiculador.

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a
realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

8.4.2 – Propaganda Eleitoral em Geral – arts. 36 a 57-J
Da Propaganda Eleitoral em Geral
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida
após o dia 15 de agosto do ano da eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é
permitida a realização, na quinzena anterior à escolha
pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à
indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão
e outdoor.
§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda
política paga no rádio e na televisão. (Redação dada pela
Lei nº 13.487, de 2017)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
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25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao
custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário
deverão constar, também, os nomes dos candidatos a
vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 5º A comprovação do cumprimento das
determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a
propaganda realizada em desconformidade com o
disposto nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal
Superior Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e
Vice-Presidente da República, nas sedes dos respectivos
Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a
Governador, Vice-Governador, Deputado Federal,
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Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e,
no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereador.
(Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral
antecipada, desde que não envolvam pedido explícito
de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de
pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros
ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive
com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o
dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos
políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias visando às eleições,
podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva
distribuição de material informativo, a divulgação dos
nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates
legislativos, desde que não se faça pedido de
votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões
políticas,
inclusive
nas
redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de
reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou
meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e
propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na
modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta
Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de
rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo
da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são
permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
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que se pretende desenvolver.
13.165, de 2015)

(Incluído pela Lei nº

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais
de
comunicação
social
no
exercício
da
profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 36-B. Será considerada propaganda eleitoral
antecipada a convocação, por parte do Presidente da
República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de
redes de radiodifusão para divulgação de atos que
denotem propaganda política ou ataques a partidos
políticos e seus filiados ou instituições. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação
das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de
símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no §
1º do art. 13 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei
nº 12.891, de 2013)
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou
permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e
nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos
urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta
e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o
disposto no caput deste artigo sujeita o responsável,
após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de
propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares,
exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis
e que não dificultem o bom andamento do trânsito de
pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões,
bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que
não exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado) (Incluído
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a
veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da
Mesa Diretora.
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os
assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil e também aqueles a que a população
em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
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centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda
que de propriedade privada.
(Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda
partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado,
não depende de licença da polícia.

§ 5º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas
públicas, bem como em muros, cercas e tapumes
divisórios, não é permitida a colocação de propaganda
eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes
cause dano. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato
fará a devida comunicação à autoridade policial em, no
mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a
fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do
aviso, o direito contra quem tencione usar o local no
mesmo dia e horário.

§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição
de material de campanha e a utilização de bandeiras ao
longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada
com a colocação e a retirada dos meios de propaganda
entre as seis horas e as vinte e duas horas. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 8º A veiculação de propaganda eleitoral em bens
particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo
vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço
para esta finalidade.(Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e
de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de
propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem
ser editados sob a responsabilidade do partido,
coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral
deverá conter o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do
responsável pela confecção, bem como de quem a
contratou, e a respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda
conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a
cada um deles deverão constar na respectiva prestação
de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.
(Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 3º Os adesivos de que trata o caput deste artigo
poderão ter a dimensão máxima de 50 (cinquenta)
centímetros por 40 (quarenta) centímetros. (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 4º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos,
exceto adesivos microperfurados até a extensão total
do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos
até a dimensão máxima fixada no § 3º. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
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§ 2º A autoridade policial tomará as providências
necessárias à garantia da realização do ato e ao
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o
evento possa afetar.
§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou
amplificadores de som, ressalvada a hipótese
contemplada no parágrafo seguinte, somente é
permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo
vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos
em distância inferior a duzentos metros:
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos
quartéis e outros estabelecimentos militares;
II - dos hospitais e casas de saúde;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros,
quando em funcionamento.
§ 4º A realização de comícios e a utilização de
aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no
horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e
quatro) horas, com exceção do comício de
encerramento da campanha, que poderá ser
prorrogado por mais 2 (duas) horas.
(Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com
detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a
promoção de comício ou carreata;
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca
de urna; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de
partidos políticos ou de seus candidatos. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - a publicação de novos conteúdos ou o
impulsionamento de conteúdos nas aplicações de
internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser
mantidos em funcionamento as aplicações e os
conteúdos publicados anteriormente. (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
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§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção,
utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a
sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros
bens ou materiais que possam proporcionar vantagem
ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 7º É proibida a realização de showmício e de evento
assemelhado para promoção de candidatos, bem como
a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a
finalidade
de
animar
comício
e
reunião
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§
8º É
vedada
a
propaganda
eleitoral
mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se
a empresa responsável, os partidos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a
eleição, serão permitidos distribuição de material
gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som
que transite pela cidade divulgando jingles ou
mensagens de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no
§ 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda
tracionado
por
animais,
que
transite
divulgando jingles ou
mensagens
de
candidatos. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em
campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de
comícios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e
minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde
que observado o limite de oitenta decibéis de nível de
pressão sonora, medido a sete metros de distância do
veículo, e respeitadas as vedações previstas no §
3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comícios. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se:
pela Lei nº 12.891, de 2013)

(Incluído

I - carro de som: veículo automotor que usa
equipamento de som com potência nominal de
amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil)
watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - minitrio: veículo automotor que usa equipamento de
som com potência nominal de amplificação maior que
10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil)
watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
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III - trio elétrico: veículo automotor que usa
equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 20.000 (vinte mil)
watts. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a
manifestação individual e silenciosa da preferência do
eleitor por partido político, coligação ou candidato,
revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras,
broches, dísticos e adesivos. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 1º É vedada, no dia do pleito, até o término do horário
de votação, a aglomeração de pessoas portando
vestuário padronizado, bem como os instrumentos de
propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar
manifestação coletiva, com ou sem utilização de
veículos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas
apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça
Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de
vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda
de partido político, de coligação ou de
candidato. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação,
só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e
a sigla do partido político ou coligação a que sirvam,
vedada a padronização do vestuário. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 4º No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo
em lugares visíveis nas partes interna e externa das
seções eleitorais.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos,
frases ou imagens, associadas ou semelhantes às
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou
sociedade de economia mista constitui crime, punível
com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil
UFIR.
Art. 40-A. (VETADO)(Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda
irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do
prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja
por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato
estará demonstrada se este, intimado da existência da
propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
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não ter tido conhecimento da propaganda.
pela Lei nº 12.034, de 2009)

(Incluído

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação
eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada
sob alegação do exercício do poder de polícia ou de
violação de postura municipal, casos em que se deve
proceder na forma prevista no art. 40. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral
será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes
designados
pelos
Tribunais
Regionais
Eleitorais.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º O poder de polícia se restringe às providências
necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura
prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na
televisão, no rádio ou na internet. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus
incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta
Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da
candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro
ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é
desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a
evidência do dolo, consistente no especial fim de
agir.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra
quem praticar atos de violência ou grave ameaça a
pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 3º A representação contra as condutas vedadas
no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com
base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data
da
publicação
do
julgamento
no
Diário
Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Da Propaganda Eleitoral mediante outdoors
Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições,
a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução
na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios
de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas,
para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de
1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um
quarto) de página de revista ou tabloide. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o
valor pago pela inserção. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os
responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos,
coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga,
se este for maior. (Renumerado do parágrafo único pela
Lei nº 12.034, de 2009)
Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão
restringe-se ao horário gratuito definido nesta Lei,
vedada a veiculação de propaganda paga.
§ 1º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá
utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS ou o
recurso de legenda, que deverão constar
obrigatoriamente do material entregue às emissoras.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º No horário reservado para a propaganda eleitoral,
não se permitirá utilização comercial ou propaganda
realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou
subliminar, de promover marca ou produto. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Será punida, nos termos do § 1º do art. 37, a
emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder
competente, veicular propaganda eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das
convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras
de rádio e televisão, em sua programação normal e em
seu noticiário: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista
jornalística, imagens de realização de pesquisa ou
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza
eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado
ou em que haja manipulação de dados;
II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio
ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou
ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou
produzir ou veicular programa com esse efeito; (Vide
ADIN 4.451)
III - veicular propaganda política ou difundir opinião
favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a
seus órgãos ou representantes; (Vide ADIN 4.451)
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou
coligação;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou
qualquer outro programa com alusão ou crítica a
candidato ou partido político, mesmo que
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dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou
debates políticos;

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos
a um mesmo cargo eletivo;

VI - divulgar nome de programa que se refira a
candidato escolhido em convenção, ainda quando
preexistente, inclusive se coincidente com o nome do
candidato ou com a variação nominal por ele adotada.
Sendo o nome do programa o mesmo que o do
candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de
cancelamento do respectivo registro.

b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três
candidatos;

§ 1º A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado,
ainda, às emissoras transmitir programa apresentado
ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de
sua escolha na convenção partidária, de imposição da
multa prevista no § 2º e de cancelamento do registro da
candidatura do beneficiário.(Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art.
55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a
emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil
a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.
§ 4º Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito
realizado em áudio ou vídeo que degradar ou
ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou
que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar
qualquer
candidato,
partido
político
ou
coligação.(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide
ADIN 4.451)
§ 5º Entende-se por montagem toda e qualquer junção
de registros de áudio ou vídeo que degradar ou
ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou
que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar
qualquer
candidato,
partido
político
ou
coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide
ADIN 4.451)
§ 6º É permitido ao partido político utilizar na
propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito
regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a
imagem e a voz de candidato ou militante de partido
político que integre a sua coligação em âmbito
nacional.(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 46. Independentemente da veiculação de
propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta
Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou
televisão de debates sobre as eleições majoritária ou
proporcional, assegurada a participação de candidatos
dos partidos com representação no Congresso Nacional,
de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos
demais, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates
poderá ser feita:
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II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser
organizados de modo que assegurem a presença de
número equivalente de candidatos de todos os partidos
e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo
desdobrar-se em mais de um dia;
III - os debates deverão ser parte de programação
previamente estabelecida e divulgada pela emissora,
fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da
ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado
acordo em outro sentido entre os partidos e coligações
interessados.
§ 1º Será admitida a realização de debate sem a
presença de candidato de algum partido, desde que o
veículo de comunicação responsável comprove havê-lo
convidado com a antecedência mínima de setenta e
duas horas da realização do debate.
§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a
eleição proporcional em mais de um debate da mesma
emissora.
§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita
a empresa infratora às penalidades previstas no art. 56.
§ 4º O debate será realizado segundo as regras
estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos
políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do
evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5º Para os debates que se realizarem no primeiro
turno das eleições, serão consideradas aprovadas as
regras, inclusive as que definam o número de
participantes, que obtiverem a concordância de pelo
menos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos, no caso
de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços)
dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no
caso de eleição proporcional. (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais
de televisão por assinatura mencionados no art. 57
reservarão, nos trinta e cinco dias anteriores à
antevéspera das eleições, horário destinado à
divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita,
na forma estabelecida neste artigo. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º A propaganda será feita:
I - na eleição para Presidente da República, às terças e
quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e doze minutos e trinta
segundos e das doze horas às doze horas e doze minutos
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e trinta segundos, no rádio; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

Federal se der por um terço;
nº 13.165, de 2015)

b) das treze horas às treze horas e doze minutos e trinta
segundos e das vinte horas e trinta minutos às vinte
horas e quarenta e dois minutos e trinta segundos, na
televisão; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

c) das sete horas e sete minutos às sete horas e
dezesseis minutos e das doze horas e sete minutos às
doze horas e dezesseis minutos, no rádio, nos anos em
que a renovação do Senado Federal se der por dois
terços; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - nas eleições para Deputado Federal, às terças e
quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas e doze minutos e trinta segundos às
sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas e
doze minutos e trinta segundos às doze horas e vinte e
cinco minutos, no rádio; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
b) das treze horas e doze minutos e trinta segundos às
treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e
quarenta e dois minutos e trinta segundos às vinte horas
e cinquenta e cinco minutos, na televisão; (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - nas eleições para Senador, às segundas, quartas e
sextas-feiras: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
a) das sete horas às sete horas e cinco minutos e das
doze horas às doze horas e cinco minutos, no rádio, nos
anos em que a renovação do Senado Federal se der por
um terço; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
b) das treze horas às treze horas e cinco minutos e das
vinte horas e trinta minutos às vinte horas e trinta e
cinco minutos, na televisão, nos anos em que a
renovação do Senado Federal se der por um terço;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
c) das sete horas às sete horas e sete minutos e das doze
horas às doze horas e sete minutos, no rádio, nos anos
em que a renovação do Senado Federal se der por dois
terços; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
d) das treze horas às treze horas e sete minutos e das
vinte horas e trinta minutos às vinte horas e trinta e sete
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por dois terços; (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - nas eleições para Deputado Estadual e Deputado
Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e cinco minutos às sete horas e quinze
minutos e das doze horas e cinco minutos às doze horas
e quinze minutos, no rádio, nos anos em que a
renovação do Senado Federal se der por um terço;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
b) das treze horas e cinco minutos às treze horas e
quinze minutos e das vinte horas e trinta e cinco
minutos às vinte horas e quarenta e cinco minutos, na
televisão, nos anos em que a renovação do Senado
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(Redação dada pela Lei

d) das treze horas e sete minutos às treze horas e
dezesseis minutos e das vinte horas e trinta e sete
minutos às vinte horas e quarenta e seis minutos, na
televisão, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por dois terços;
(Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)
V - na eleição para Governador de Estado e do Distrito
Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
a) das sete horas e quinze minutos às sete horas e vinte
e cinco minutos e das doze horas e quinze minutos às
doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio, nos anos
em que a renovação do Senado Federal se der por um
terço; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
b) das treze horas e quinze minutos às treze horas e
vinte e cinco minutos e das vinte horas e quarenta e
cinco minutos às vinte horas e cinquenta e cinco
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por um terço; (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
c) das sete horas e dezesseis minutos às sete horas e
vinte e cinco minutos e das doze horas e dezesseis
minutos às doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se der
por dois terços; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
d) das treze horas e dezesseis minutos às treze horas e
vinte e cinco minutos e das vinte horas e quarenta e seis
minutos às vinte horas e cinquenta e cinco minutos, na
televisão, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por dois terços;(Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
VI - nas eleições para Prefeito, de segunda a
sábado: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
a) das sete horas às sete horas e dez minutos e das doze
horas às doze horas e dez minutos, no rádio; (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
b) das treze horas às treze horas e dez minutos e das
vinte horas e trinta minutos às vinte horas e quarenta
minutos, na televisão; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
VII - ainda nas eleições para Prefeito, e também nas de
Vereador, mediante inserções de trinta e sessenta
segundos, no rádio e na televisão, totalizando setenta
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minutos diários, de segunda-feira a domingo,
distribuídas ao longo da programação veiculada entre as
cinco e as vinte e quatro horas, na proporção de 60%
(sessenta por cento) para Prefeito e 40% (quarenta por
cento) para Vereador.
(Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 1º-A Somente serão exibidas as inserções de televisão
a que se refere o inciso VII do § 1º nos Municípios em
que houver estação geradora de serviços de
radiodifusão de sons e imagens. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada
eleição, nos termos do § 1º, serão distribuídos entre
todos os partidos e coligações que tenham candidato,
observados os seguintes critérios: (Redação dada pela
Lei nº 12.875, de 2013) (Vide ADI-5105)
I - 90% (noventa por cento) distribuídos
proporcionalmente ao número de representantes na
Câmara dos Deputados, considerados, no caso de
coligação para eleições majoritárias, o resultado da
soma do número de representantes dos seis maiores
partidos que a integrem e, nos casos de coligações para
eleições proporcionais, o resultado da soma do número
de representantes de todos os partidos que a
integrem;(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - do restante, 1/3 (um terço) distribuído
igualitariamente e 2/3 (dois terços) proporcionalmente
ao número de representantes eleitos no pleito
imediatamente anterior para a Câmara dos Deputados,
considerado, no caso de coligação, o resultado da soma
do número de representantes de todos os partidos que
a integram. (Redação dada pela Lei nº 12.875, de
2013) (Vide ADI-5105)
II
10%
(dez
por
cento)
distribuídos
igualitariamente. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a
representação de cada partido na Câmara dos
Deputados é a resultante da eleição.
(Redação dada
pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 4º O número de representantes de partido que tenha
resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro
corresponderá à soma dos representantes que os
partidos de origem possuíam na data mencionada no
parágrafo anterior.
§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar
de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não
havendo a substituição prevista no art. 13 desta Lei, farse-á nova distribuição do tempo entre os candidatos
remanescentes.
§ 6º Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos
critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem
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direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta
segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para
uso em tempo equivalente.
§ 7º Para efeito do disposto no § 2º, serão
desconsideradas as mudanças de filiação partidária em
quaisquer hipóteses. (Redação dada pela Lei nº 13.107,
de 2015)
§ 8º As mídias com as gravações da propaganda
eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às
emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados,
com a antecedência mínima: (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
I - de 6 (seis) horas do horário previsto para o início da
transmissão, no caso dos programas em rede; (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - de 12 (doze) horas do horário previsto para o início
da transmissão, no caso das inserções. (Incluído pela Lei
nº 12.891, de 2013)
§ 9º As emissoras de rádio sob responsabilidade do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas
em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas
da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos
pleitos referidos nos incisos II a VI do § 1º.
(Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos
Municípios em que não haja emissora de rádio e
televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos Partidos
Políticos participantes do pleito a veiculação de
propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à
realização de segundo turno de eleições e nas quais seja
operacionalmente
viável
realizar
a
retransmissão. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio
e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à
realização do primeiro turno e até a antevéspera da
eleição, horário destinado à divulgação da propaganda
eleitoral gratuita, dividida em dois blocos diários de dez
minutos para cada eleição, e os blocos terão início às
sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte horas
e trinta minutos, na televisão. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 1º Em circunscrição onde houver segundo turno para
Presidente e Governador, o horário reservado à
propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o
término do horário reservado ao primeiro.
§ 2º O tempo de cada período diário será dividido
igualitariamente entre os candidatos.
Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a
escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada
partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral
gratuito; a cada dia que se seguir, a propaganda
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veiculada por último, na véspera, será a primeira,
apresentando-se as demais na ordem do sorteio.
Art.51. Durante o período previsto no art. 47 desta Lei,
as emissoras de rádio e televisão e os canais por
assinatura mencionados no art. 57 desta Lei reservarão
setenta minutos diários para a propaganda eleitoral
gratuita, a serem usados em inserções de trinta e de
sessenta segundos, a critério do respectivo partido ou
coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou
coligação, e distribuídas, ao longo da programação
veiculada entre as cinco e as vinte quatro horas, nos
termos do § 2º do art. 47 desta Lei, obedecido o
seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - o tempo será dividido em partes iguais para a
utilização nas campanhas dos candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais, bem como de suas
legendas partidárias ou das que componham a
coligação, quando for o caso;
II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
III - a distribuição levará em conta os blocos de audiência
entre as cinco e as onze horas, as onze e as dezoito
horas, e as dezoito e as vinte e quatro horas; (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - na veiculação das inserções, é vedada a divulgação
de mensagens que possam degradar ou ridicularizar
candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes,
ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de
propaganda eleitoral, previstas no art. 47. (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º É vedada a veiculação de inserções idênticas no
mesmo intervalo de programação, exceto se o número
de inserções de que dispuser o partido exceder os
intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em
sequência para o mesmo partido político (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Durante o período previsto no art. 49 desta Lei,
onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e
televisão e os canais de televisão por assinatura
mencionados no art. 57 desta Lei reservarão, por cada
cargo em disputa, vinte e cinco minutos para serem
usados em inserções de trinta e de sessenta segundos,
observadas as disposições deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição,
a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a
representação das emissoras de televisão para
elaborarem plano de mídia, nos termos do art. 51, para
o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que
tenham direito, garantida a todos participação nos
horários de maior e menor audiência. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
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Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou
qualquer tipo de censura prévia nos programas
eleitorais gratuitos.
§ 1º É vedada a veiculação de propaganda que possa
degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o
partido ou coligação infratores à perda do direito à
veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito
do dia seguinte.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a
requerimento de partido, coligação ou candidato, a
Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de
propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e
aos bons costumes.
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às
coligações incluir no horário destinado aos candidatos
às eleições proporcionais propaganda das candidaturas
a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a
utilização, durante a exibição do programa, de legendas
com referência aos candidatos majoritários ou, ao
fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos,
ficando autorizada a menção ao nome e ao número de
qualquer candidato do partido ou da coligação.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º É facultada a inserção de depoimento de
candidatos a eleições proporcionais no horário da
propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa,
registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde
que o depoimento consista exclusivamente em pedido
de voto ao candidato que cedeu o tempo. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de
candidaturas proporcionais como propaganda de
candidaturas majoritárias e vice-versa. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º O partido político ou a coligação que não observar
a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de
propaganda gratuita, tempo equivalente no horário
reservado à propaganda da eleição disputada pelo
candidato beneficiado. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão
destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada
partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações
internas e externas, observado o disposto no § 2º,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles,
clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem,
com indicação do número do candidato ou do partido,
bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de
que trata o § 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até
25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção, sendo vedadas montagens,
trucagens, computação gráfica, desenhos animados e
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efeitos especiais.
de 2015)

(Redação dada pela Lei nº 13.165,

do ano da eleição (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

§ 1º No segundo turno das eleições não será permitida,
nos programas de que trata este artigo, a participação
de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a
outros candidatos. (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser
realizada nas seguintes formas: (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o
candidato e de cenas externas nas quais ele,
pessoalmente, exponha: (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
I - realizações de governo ou da administração
pública; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em
obras e serviços públicos em geral; (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
III
atos
parlamentares
e
debates
legislativos. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são
aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as
vedações indicadas nos incisos I e II do art. 45.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste
artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo
equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no
período do horário gratuito subsequente, dobrada a
cada reincidência, devendo o tempo correspondente
ser veiculado após o programa dos demais candidatos
com a informação de que a não veiculação do programa
resulta de infração da lei eleitoral. (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou
candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a
suspensão, por vinte e quatro horas, da programação
normal de emissora que deixar de cumprir as
disposições desta Lei sobre propaganda.
§ 1º No período de suspensão a que se refere este
artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de
orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 (quinze)
minutos. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de
suspensão será duplicado.
Art. 57. As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras
de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de
televisão por assinatura sob a responsabilidade do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa do
Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.
Propaganda na Internet
Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na
internet, nos termos desta Lei, após o dia 15 de agosto

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços
cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou
coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela
Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate
impulsionamento de conteúdos. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que
trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início
da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de
cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de
aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de
conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas
pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de
propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
terceiros. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite
o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar
com canal de comunicação com seus usuários e
somente poderá ser responsabilizado por danos
decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do
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prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado
como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o
usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação
de propaganda eleitoral na internet, em sítios: (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da
administração pública direta ou indireta da União, dos
Estados,
do
Distrito
Federal
e
dos
Municípios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o
responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com provedor
da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos
ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das
alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A,
e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
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§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais
aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá
determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a
candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas no art.
24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico
de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou
coligações.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º É proibida a venda de cadastro de endereços
eletrônicos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).
(Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de
serviços multimídia que hospeda a divulgação da
propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de
coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no
prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a
partir da notificação de decisão sobre a existência de
propaganda irregular, não tomar providências para a
cessação dessa divulgação. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de
serviços multimídia só será considerado responsável
pela divulgação da propaganda se a publicação do
material for comprovadamente de seu prévio
conhecimento. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por
candidato, partido ou coligação, por qualquer meio,
deverão dispor de mecanismo que permita seu
descadastramento pelo destinatário, obrigado o
remetente a providenciá-lo no prazo de quarenta e oito
horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após
o término do prazo previsto no caput sujeitam os
responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$
100,00 (cem reais), por mensagem. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco
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mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar
propaganda eleitoral na internet, atribuindo
indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a
candidato, partido ou coligação.
(Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1º Constitui crime a contratação direta ou indireta de
grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir
mensagens ou comentários na internet para ofender a
honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou
coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos e multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 2º Igualmente incorrem em crime, punível com
detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa
de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), as pessoas contratadas na
forma do § 1º. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou
coligação, observado o rito previsto no art. 96 desta Lei,
a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos
limites técnicos de cada aplicação de internet, a
suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que

deixar de cumprir as disposições desta Lei, devendo o
número de horas de suspensão ser definida
proporcionalmente à gravidade da infração cometida
em cada caso, observado o limite máximo de vinte e
quatro horas. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 1º A cada reiteração de conduta, será duplicado o
período de suspensão. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 2º No período de suspensão a que se refere este
artigo, a empresa informará, a todos os usuários que
tentarem acessar seus serviços, que se encontra
temporariamente inoperante por desobediência à
legislação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Art. 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o
disposto nos arts. 57-A a 57-I desta Lei de acordo com o
cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em
cada momento eleitoral e promoverá, para os veículos,
partidos e demais entidades interessadas, a formulação
e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas
a campanhas eleitorais na internet. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)

8.4.3 – Fiscalização das Eleições – arts. 65 a 72
Da Fiscalização das Eleições
Art. 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos
ou coligações, não poderá recair em menor de dezoito
anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já
faça parte de Mesa Receptora.
§ 1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de
uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.
§ 2º As credenciais de fiscais e delegados serão
expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou
coligações.
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o
presidente do partido ou o representante da coligação
deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e
delegados.
§ 4o Para o acompanhamento dos trabalhos de votação,
só será permitido o credenciamento de, no máximo, 2
(dois) fiscais de cada partido ou coligação por seção
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas
as fases do processo de votação e apuração das eleições
e o processamento eletrônico da totalização dos
resultados.(Redação dada pela Lei nº 10.408, de 2002)
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§ 1o Todos os programas de computador de
propriedade
do
Tribunal
Superior
Eleitoral,
desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados
nas urnas eletrônicas para os processos de votação,
apuração e totalização, poderão ter suas fases de
especificação e de desenvolvimento acompanhadas por
técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos
Advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses
antes das eleições. (Redação dada pela Lei nº 10.740,
de 2003)
§ 2o Uma vez concluídos os programas a que se refere o
§ 1o, serão eles apresentados, para análise, aos
representantes credenciados dos partidos políticos e
coligações, até vinte dias antes das eleições, nas
dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma
de programas-fonte e de programas executáveis,
inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as
bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas
privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão
no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e
conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte
e dos programas compilados. (Redação dada pela Lei nº
10.740, de 2003)
§ 3o No prazo de cinco dias a contar da data da
apresentação referida no § 2o, o partido político e a
coligação
poderão
apresentar
impugnação
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fundamentada à Justiça Eleitoral. (Redação dada pela
Lei nº 10.740, de 2003)

comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de
um mil a cinco mil UFIR.

§ 4o Havendo a necessidade de qualquer alteração nos
programas, após a apresentação de que trata o § 3o, darse-á conhecimento do fato aos representantes dos
partidos políticos e das coligações, para que sejam
novamente analisados e lacrados. (Redação dada pela
Lei nº 10.740, de 2003)

Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral
pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional
Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de
declaração de duas testemunhas.

§ 5o A carga ou preparação das urnas eletrônicas será
feita em sessão pública, com prévia convocação dos
fiscais dos partidos e coligações para a assistirem e
procederem aos atos de fiscalização, inclusive para
verificarem se os programas carregados nas urnas são
idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no
§ 2o deste artigo, após o que as urnas serão
lacradas. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 6o No dia da eleição, será realizada, por amostragem,
auditoria de verificação do funcionamento das urnas
eletrônicas, através de votação paralela, na presença
dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados
em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 7o Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e
totalização dos resultados contratando, inclusive,
empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas
junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os
programas de computador e os mesmos dados
alimentadores do sistema oficial de apuração e
totalização. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento
eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos
partidos ou coligações, no momento da entrega ao Juiz
Encarregado, cópias dos dados do processamento
parcial de cada dia, contidos em meio magnético.
Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os
números dos candidatos nela votados.
§ 1º O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a
entregar cópia do boletim de urna aos partidos e
coligações concorrentes ao pleito cujos representantes
o requeiram até uma hora após a expedição.
§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo
anterior constitui crime, punível com detenção, de um a
três meses, com a alternativa de prestação de serviço à

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o
recebimento em quarenta e oito horas, publicando o
acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo
imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro
meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da
impugnação.
Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de
receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos,
ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos
partidos ou coligações, deverá ser imediatamente
afastado, além de responder pelos crimes previstos
na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.
Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus
fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos
candidatos, proceder à instrução dos recursos
interpostos contra a apuração, juntando, para tanto,
cópia do boletim relativo à urna impugnada.
Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à
obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer,
mediante a indicação dos dados necessários, que o
órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o
recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de
urna.
Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de
cinco a dez anos:
I - obter acesso a sistema de tratamento automático de
dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a
apuração ou a contagem de votos;
II - desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou
programa de computador capaz de destruir, apagar,
eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou
programa ou provocar qualquer outro resultado diverso
do esperado em sistema de tratamento automático de
dados usados pelo serviço eleitoral;
III - causar, propositadamente, dano físico ao
equipamento usado na votação ou na totalização de
votos ou a suas partes.

8.4.4 – Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais – arts. 73
a 78
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em
Campanhas Eleitorais
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores
ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
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igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

destinados a atender situações de emergência e de
calamidade pública;

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido
político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades
da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos
ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
III - ceder servidor público ou empregado da
administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato,
partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado
estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de
candidato, partido político ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados
ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição
do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e
designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do
Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de
Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos
homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação
ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe
do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares,
policiais civis e de agentes penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União
aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os
recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os
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c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão,
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria
urgente, relevante e característica das funções de
governo;
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição,
despesas com publicidade dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades
da administração indireta, que excedam a média dos
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da
remuneração dos servidores públicos que exceda a
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo
do ano da eleição, a partir do início do prazo
estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos
eleitos.
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste
artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta,
ou fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso,
em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da
República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso,
em campanha, pelos candidatos a reeleição de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal,
Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para
realização de contatos, encontros e reuniões
pertinentes à própria campanha, desde que não tenham
caráter de ato público.
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c,
aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na
eleição.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo
acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa
no valor de cinco a cem mil UFIR.
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§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos
incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no
§ 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não,
ficará sujeito à cassação do registro ou do
diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas
a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam,
ainda, atos de improbidade administrativa, a que se
refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma
legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo
Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º,
deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos
atos que originaram as multas.
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério
Público
poderá
promover
o
acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que
trata o § 10 não poderão ser executados por entidade
nominalmente vinculada a candidato ou por esse
mantida. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 12. A representação contra a não observância do
disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá
ser ajuizada até a data da diplomação. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas
com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da
data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do
disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art.
37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se
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candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do
diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na
realização de inaugurações é vedada a contratação de
shows artísticos pagos com recursos públicos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do
disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão
imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente
público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou
do diploma. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de
transporte oficial pelo Presidente da República e sua
comitiva em campanha eleitoral será de
responsabilidade do partido político ou coligação a que
esteja vinculado.
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por
base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de
mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado
o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento
corresponderá ao aluguel de uma aeronave de
propulsão a jato do tipo táxi aéreo.
§ 2º No prazo de dez dias úteis da realização do pleito,
em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão
competente de controle interno procederá ex officio à
cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos
anteriores.
§ 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado,
implicará a comunicação do fato ao Ministério Público
Eleitoral, pelo órgão de controle interno.
§ 4º Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça
Eleitoral apreciará o feito no prazo de trinta dias,
aplicando aos infratores pena de multa correspondente
ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de
conduta.
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer,
nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a
inaugurações de obras públicas.(Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste
artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do
diploma.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73,
§§ 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas
pelas demais leis vigentes.
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8.5 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL
8.5.1 – Direitos Políticos – arts. 14 a 16
CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Senador;

subsequente. (Redação
dada
Constitucional nº 16, de 1997)

pela

Emenda

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá
afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado
pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal;

§ 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de
paz;

§ 11 A ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da
lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

d) dezoito anos para Vereador.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos de:

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período
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I - cancelamento da naturalização por sentença
transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos;
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IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §
4º.

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de
1993)

8.5.2 – Partidos Políticos – art. 17
CAPÍTULO V
Dos Partidos Políticos
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção
de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de
entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para
definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre
escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas
de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma da lei, os partidos políticos que
alternativamente: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 97, de 2017)
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos
Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por
cento) dos votos válidos em cada uma delas;
ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de
2017)
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados
Federais distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 97, de 2017)
§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os
requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o
mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato,
a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa
filiação considerada para fins de distribuição dos
recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao
tempo de rádio e de televisão. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 97, de 2017)

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem
personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

9 - DIREITO DA EMPRESARIAL PARA CONCURSO DE DELEGADO DE
POLÍCIA CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Lucas Evangelinos, professor de Direito Empresarial do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria. A partir
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do portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados
nas provas objetivas:

Código Civil
Art. 974

PC-SE

Art. 986

PC-SE

Art. 990

PC-SE

Art. 1.033

PC-SE

Art. 1.052

PC-GO

Art. 1.053

PC-SE

Art. 1.055

PC-SE

Art. 1.057

PC-PI

Art. 1.061

PC-PI

Art. 1.072

PC-PI

Art. 1.073

PC-PI

Art. 1.142

PC-BA

PC-GO

Art. 1.143

PC-BA

PC-GO

Art. 1.144

PC-BA

PC-GO

Art. 1.145

PC-BA

PC-GO

Art. 1.146

PC-BA

PC-GO

Art. 1.147

PC-BA

PC-GO

Art. 1.148

PC-BA

PC-GO

Art. 1.149

PC-BA

PC-GO

Art. 1.158

PC-SE

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

PC-PI

PC-MA

PC-SE

PC-PI
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Lei nº 11.101/05
Art. 6º

PC-BA

Art. 48

PC-BA

Art. 50

PC-GO

Art. 59

PC-GO

Art. 64

PC-GO

Art. 66

PC-GO

Art. 69

PC-GO

Art. 94

PC-BA

Art. 108

PC-PI

Art. 114

PC-PI

Art. 116

PC-PI

Art. 120

PC-PI

Art. 129

PC-PI

Art. 181

PC-SE

Art. 184

PC-MA

Art. 185

PC-MA

Art. 187

PC-MA

Art. 188

PC-MA

Lei nº 9.279/96
Art. 125

PC-PI

Art. 126

PC-PI

Art. 128

PC-PI
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Art. 130

PC-PI

Art. 133

PC-PI

Art. 134

PC-PI

Art. 195

PC-MA

Lei nº 6.404/76
Art. 15

PC-PI

Art. 46

PC-PI

Art. 120

PC-PI

Art. 132

PC-PI

Art. 140

PC-PI

Lei nº 7.357/85
Art. 1º

PC-GO

Art. 47

PC-GO

Art. 59

Lei nº 8.934/94
Art. 29

PC-PI

Art. 44

PC-PI

Art. 60

PC-PI

Lei Complementar nº 123/06
Art. 9º

PC-SE
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A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

9.1 - LEI Nº 11.101/2005
9.1.1 - Da Capacidade – art. 974
Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante
ou devidamente assistido, continuar a empresa antes
exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo
autor de herança.
§ 1º Nos casos deste artigo, precederá autorização
judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da
empresa, bem como da conveniência em continuá-la,
podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos
os pais, tutores ou representantes legais do menor ou
do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por
terceiros.
§ 2º Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens
que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da
interdição, desde que estranhos ao acervo daquela,
devendo tais fatos constar do alvará que conceder a
autorização.

§ 3º O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo
das Juntas Comerciais deverá registrar contratos ou
alterações contratuais de sociedade que envolva sócio
incapaz, desde que atendidos, de forma conjunta, os
seguintes pressupostos: (Incluído pela Lei nº 12.399, de
2011)
I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da
sociedade; (Incluído pela Lei nº 12.399, de 2011)
II – o capital social deve ser totalmente integralizado;
(Incluído pela Lei nº 12.399, de 2011)
III – o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o
absolutamente incapaz deve ser representado por seus
representantes legais. (Incluído pela Lei nº 12.399, de
2011)

9.1.2 - Da Sociedade em Comum – arts. 986 e 990
Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos,
reger-se-á a sociedade, exceto por ações em
organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas,
subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis,
as normas da sociedade simples.

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e
ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do
benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que
contratou pela sociedade.

9.1.3 - Da Dissolução – arts. 1.033
Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido
este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em
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liquidação, caso em que se prorrogará por tempo
indeterminado;
II - o consenso unânime dos sócios;
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III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na
sociedade de prazo indeterminado;
IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no
prazo de cento e oitenta dias;
V - a extinção, na forma da lei, de autorização para
funcionar.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV
caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de

concentração de todas as cotas da sociedade sob sua
titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas
Mercantis, a transformação do registro da sociedade
para empresário individual ou para empresa individual
de responsabilidade limitada, observado, no que
couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste
Código. (Redação dada pela Lei nº 12.441, de
2011) (Vigência)

9.1.4 - Da Sociedade Limitada – arts. 1.052; 1.053; 1.055; 1.057; 1.061 ; 1.072 e 1.073
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões
deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples.
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a
regência supletiva da sociedade limitada pelas normas
da sociedade anônima.
Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais
ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.
§ 1º Pela exata estimação de bens conferidos ao capital
social respondem solidariamente todos os sócios, até o
prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.
§ 2º É vedada contribuição que consista em prestação
de serviços.
Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder
sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio,
independentemente de audiência dos outros, ou a
estranho, se não houver oposição de titulares de mais
de um quarto do capital social.
Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à
sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo
único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo
instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.
Art. 1.061. A designação de administradores não sócios
dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios,
enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3
(dois
terços),
no
mínimo,
após
a
integralização. (Redação dada pela Lei nº 12.375, de
2010)
Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o
disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou

em assembléia, conforme previsto no contrato social,
devendo ser convocadas pelos administradores nos
casos previstos em lei ou no contrato.
§ 1º A deliberação em assembléia será obrigatória se o
número dos sócios for superior a dez.
§ 2º Dispensam-se as formalidades de convocação
previstas no § 3º do art. 1.152, quando todos os sócios
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do
local, data, hora e ordem do dia.
§ 3º A reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis
quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a
matéria que seria objeto delas.
§ 4º No caso do inciso VIII do artigo antecedente, os
administradores, se houver urgência e com autorização
de titulares de mais da metade do capital social, podem
requerer concordata preventiva.
§ 5º As deliberações tomadas de conformidade com a
lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que
ausentes ou dissidentes.
§ 6º Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos
no contrato, o disposto na presente Seção sobre a
assembléia.
Art. 1.073. A reunião ou a assembléia podem também
ser convocadas:
I - por sócio, quando os administradores retardarem a
convocação, por mais de sessenta dias, nos casos
previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais
de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo
de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com
indicação das matérias a serem tratadas;
II - pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que se
refere o inciso V do art. 1.069.

9.1.5 - Do Estabelecimento – arts. 1.142; 1.143; 1.144; 1.145; 1.146; 1.147; 1.148 e
1.149
Estratégia Carreira Jurídica
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Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo
complexo de bens organizado, para exercício da
empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da
publicação, e, quanto aos outros, da data do
vencimento.

Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário
de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou
constitutivos, que sejam compatíveis com a sua
natureza.

Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o
alienante do estabelecimento não pode fazer
concorrência ao adquirente, nos cinco anos
subseqüentes à transferência.

Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação,
o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só
produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado
à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade
empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis,
e de publicado na imprensa oficial.

Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto
do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo
persistirá durante o prazo do contrato.

Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens
suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da
alienação do estabelecimento depende do pagamento
de todos os credores, ou do consentimento destes, de
modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua
notificação.
Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde
pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência,
desde que regularmente contabilizados, continuando o
devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo

Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a
transferência importa a sub-rogação do adquirente nos
contratos
estipulados
para
exploração
do
estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal,
podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa
dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer
justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade
do alienante.
Art. 1.149. A cessão dos créditos referentes ao
estabelecimento transferido produzirá efeito em
relação aos respectivos devedores, desde o momento
da publicação da transferência, mas o devedor ficará
exonerado se de boa-fé pagar ao cedente.

9.1.6 - Do Nome Empresarial – art. 1.158
Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou
denominação, integradas pela palavra final "limitada"
ou a sua abreviatura.

§ 2º A denominação deve designar o objeto da
sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um
ou mais sócios.

§ 1º A firma será composta com o nome de um ou mais
sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da
relação social.

§ 3º A omissão da palavra "limitada" determina a
responsabilidade
solidária
e
ilimitada
dos
administradores que assim empregarem a firma ou a
denominação da sociedade.

9.2 - LEI Nº 11.101/2005
9.2.1 - Disposições Gerais – art. 6º
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador
judicial, habilitação, exclusão ou modificação de
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créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações
de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que
se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante
a justiça especializada até a apuração do respectivo
crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores
pelo valor determinado em sentença.
§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§
1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da
importância que estimar devida na recuperação judicial
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ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito,
será o crédito incluído na classe própria.
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata
o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o
prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções, independentemente de
pronunciamento judicial.
§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo à
recuperação judicial durante o período de suspensão de
que trata o § 4º deste artigo, mas, após o fim da
suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser
normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja
inscrito no quadro-geral de credores.

§ 6º Independentemente da verificação periódica
perante os cartórios de distribuição, as ações que
venham a ser propostas contra o devedor deverão ser
comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação
judicial:
I – pelo juiz competente, quando do recebimento da
petição inicial;
II – pelo devedor, imediatamente após a citação.
§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas
pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a
concessão de parcelamento nos termos do Código
Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.
§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de
recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer
outro pedido de recuperação judicial ou de falência,
relativo ao mesmo devedor.

9.2.2 - Da Recuperação Judicial – arts. 48; 50 ; 64; 66 e 69
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor
que, no momento do pedido, exerça regularmente suas
atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos
seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas,
por
sentença
transitada
em
julgado,
as
responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido
concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido
concessão de recuperação judicial com base no plano
especial de que trata a Seção V deste
Capítulo;
(Redação dada pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
IV – não ter sido condenado ou não ter, como
administrador ou sócio controlador, pessoa condenada
por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
§ 1º A recuperação judicial também poderá ser
requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do
devedor,
inventariante
ou
sócio
remanescente. (Renumerado pela Lei nº 12.873, de
2013)
§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por
pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo
estabelecido no caput deste artigo por meio da
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue
tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 12.873, de
2013)
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Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial,
observada a legislação pertinente a cada caso, dentre
outros:
I – concessão de prazos e condições especiais para
pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de
sociedade, constituição de subsidiária integral, ou
cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos
sócios, nos termos da legislação vigente;
III – alteração do controle societário;
IV – substituição total ou parcial dos administradores do
devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;
V – concessão aos credores de direito de eleição em
separado de administradores e de poder de veto em
relação às matérias que o plano especificar;
VI – aumento de capital social;
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento,
inclusive à sociedade constituída pelos próprios
empregados;
VIII – redução salarial, compensação de horários e
redução da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva;
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do
passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou
de terceiro;
X – constituição de sociedade de credores;
XI – venda parcial dos bens;
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XII – equalização de encargos financeiros relativos a
débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial
a data da distribuição do pedido de recuperação judicial,
aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural,
sem prejuízo do disposto em legislação específica;
XIII – usufruto da empresa;
XIV – administração compartilhada;
XV – emissão de valores mobiliários;
XVI – constituição de sociedade de propósito específico
para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do
devedor.
§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a
supressão da garantia ou sua substituição somente
serão admitidas mediante aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia.
§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação
cambial será conservada como parâmetro de indexação
da correspondente obrigação e só poderá ser afastada
se o credor titular do respectivo crédito aprovar
expressamente previsão diversa no plano de
recuperação judicial.
Art. 64. Durante o procedimento de recuperação
judicial, o devedor ou seus administradores serão
mantidos na condução da atividade empresarial, sob
fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador
judicial, salvo se qualquer deles:
I – houver sido condenado em sentença penal transitada
em julgado por crime cometido em recuperação judicial
ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio,
a economia popular ou a ordem econômica previstos na
legislação vigente;
II – houver indícios veementes de ter cometido crime
previsto nesta Lei;
III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra
os interesses de seus credores;
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos
em relação a sua situação patrimonial;
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou
vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao
movimento das operações e a outras circunstâncias
análogas;
c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou
realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento
regular;
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de
que trata o inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem
relevante razão de direito ou amparo de decisão
judicial;
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo
administrador judicial ou pelos demais membros do
Comitê;
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de
recuperação judicial.
Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses
do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador,
que será substituído na forma prevista nos atos
constitutivos do devedor ou do plano de recuperação
judicial.
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação
judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens
ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente
utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o
Comitê, com exceção daqueles previamente
relacionados no plano de recuperação judicial.
Art. 69. Em todos os atos, contratos e documentos
firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de
recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome
empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial".
Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público
de Empresas a anotação da recuperação judicial no
registro correspondente.

9.2.3 - Da Falência – art. 94; 108; 114; 116; 120 e 129
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:
I – sem relevante razão de direito, não paga, no
vencimento, obrigação líquida materializada em título
ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse
o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data
do pedido de falência;
II – executado por qualquer quantia líquida, não paga,
não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes
dentro do prazo legal;
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III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer
parte de plano de recuperação judicial:
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou
lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar
pagamentos;
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o
objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores,
negócio simulado ou alienação de parte ou da
totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;
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c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não,
sem o consentimento de todos os credores e sem ficar
com bens suficientes para solver seu passivo;
d) simula a transferência de seu principal
estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação
ou a fiscalização ou para prejudicar credor;
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída
anteriormente sem ficar com bens livres e
desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;
f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com
recursos suficientes para pagar os credores, abandona
estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio,
do local de sua sede ou de seu principal
estabelecimento;
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação
assumida no plano de recuperação judicial.
§ 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim
de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência
com base no inciso I do caput deste artigo.
§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de
falência os créditos que nela não se possam reclamar.
§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o
pedido de falência será instruído com os títulos
executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta
Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos
instrumentos de protesto para fim falimentar nos
termos da legislação específica.
§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o
pedido de falência será instruído com certidão expedida
pelo juízo em que se processa a execução.
§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o
pedido de falência descreverá os fatos que a
caracterizam, juntando-se as provas que houver e
especificando-se as que serão produzidas.
Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de
compromisso, o administrador judicial efetuará a
arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos
bens, separadamente ou em bloco, no local em que se
encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as
medidas necessárias.
§ 1º Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do
administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida,
sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou
qualquer de seus representantes ser nomeado
depositário dos bens.
§ 2º O falido poderá acompanhar a arrecadação e a
avaliação.
§ 3º O produto dos bens penhorados ou por outra forma
apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz
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deprecar, a requerimento do administrador judicial, às
autoridades competentes, determinando sua entrega.
§ 4º Não serão arrecadados os bens absolutamente
impenhoráveis.
§ 5º Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto
de garantia real será também avaliado separadamente,
para os fins do § 1º do art. 83 desta Lei.
Art. 114. O administrador judicial poderá alugar ou
celebrar outro contrato referente aos bens da massa
falida, com o objetivo de produzir renda para a massa
falida, mediante autorização do Comitê.
§ 1º O contrato disposto no caput deste artigo não gera
direito de preferência na compra e não pode importar
disposição total ou parcial dos bens.
§ 2º O bem objeto da contratação poderá ser alienado a
qualquer tempo, independentemente do prazo
contratado, rescindindo-se, sem direito a multa, o
contrato realizado, salvo se houver anuência do
adquirente.
Art. 120. O mandato conferido pelo devedor, antes da
falência, para a realização de negócios, cessará seus
efeitos com a decretação da falência, cabendo ao
mandatário prestar contas de sua gestão.
§ 1º O mandato conferido para representação judicial
do devedor continua em vigor até que seja
expressamente revogado pelo administrador judicial.
§ 2º Para o falido, cessa o mandato ou comissão que
houver recebido antes da falência, salvo os que versem
sobre matéria estranha à atividade empresarial.
Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha
ou não o contratante conhecimento do estado de crise
econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção
deste fraudar credores:
I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo
devedor dentro do termo legal, por qualquer meio
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto
do próprio título;
II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis
realizado dentro do termo legal, por qualquer forma
que não seja a prevista pelo contrato;
III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a
retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida
contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca
forem objeto de outras posteriores, a massa falida
receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca
revogada;
IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois)
anos antes da decretação da falência;
V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos
antes da decretação da falência;
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VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita
sem o consentimento expresso ou o pagamento de
todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo
restado ao devedor bens suficientes para solver o seu
passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não
houver oposição dos credores, após serem
devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial
do registro de títulos e documentos;

VII – os registros de direitos reais e de transferência de
propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito,
ou a averbação relativa a imóveis realizados após a
decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação
anterior.
Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de
ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada
mediante ação própria ou incidentalmente no curso do
processo.

9.2.4 - Disposições Penais – arts. 181; 184; 185; 187 e 188
Art. 181. São efeitos da condenação por crime previsto
nesta Lei:

privada subsidiária da pública, observado o prazo
decadencial de 6 (seis) meses.

I – a inabilitação para o exercício de atividade
empresarial;

Art. 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-seá o rito previsto nos arts. 531 a 540 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal.

II – o impedimento para o exercício de cargo ou função
em conselho de administração, diretoria ou gerência
das sociedades sujeitas a esta Lei;
III – a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou
por gestão de negócio.
§ 1º Os efeitos de que trata este artigo não são
automáticos, devendo ser motivadamente declarados
na sentença, e perdurarão até 5 (cinco) anos após a
extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar
antes pela reabilitação penal.
§ 2º Transitada em julgado a sentença penal
condenatória, será notificado o Registro Público de
Empresas para que tome as medidas necessárias para
impedir novo registro em nome dos inabilitados.
Art. 184. Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal
pública incondicionada.
Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o art.
187, § 1º, sem que o representante do Ministério
Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou
o administrador judicial poderá oferecer ação penal

Art. 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou
concede a recuperação judicial, o Ministério Público,
verificando a ocorrência de qualquer crime previsto
nesta Lei, promoverá imediatamente a competente
ação penal ou, se entender necessário, requisitará a
abertura de inquérito policial.
§ 1º O prazo para oferecimento da denúncia regula-se
pelo art. 46 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal, salvo se o Ministério
Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir
aguardar a apresentação da exposição circunstanciada
de que trata o art. 186 desta Lei, devendo, em seguida,
oferecer a denúncia em 15 (quinze) dias.
§ 2º Em qualquer fase processual, surgindo indícios da
prática dos crimes previstos nesta Lei, o juiz da falência
ou da recuperação judicial ou da recuperação
extrajudicial cientificará o Ministério Público.
Art. 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do
Código de Processo Penal, no que não forem
incompatíveis com esta Lei.

9.3 - LEI Nº 9.279/1996
9.3.1 - Da Registrabilidade – arts. 125 e 126
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de
alto renome será assegurada proteção especial, em
todos os ramos de atividade.
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Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo
de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção
da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial,
goza
de
proteção
especial,
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independentemente de estar previamente depositada
ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se
também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro
de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte,
marca notoriamente conhecida.

9.3.2 - Dos Requerentes de Registro – art. 128
Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou de direito
privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer
registro de marca relativo à atividade que exerçam
efetiva e licitamente, de modo direto ou através de
empresas que controlem direta ou indiretamente,
declarando, no próprio requerimento, esta condição,
sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser
requerido por pessoa jurídica representativa de
coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da
de seus membros.
§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser
requerido por pessoa sem interesse comercial ou
industrial direto no produto ou serviço atestado.
§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido
da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

9.3.3 - Dos Direitos sobre a Marca – art. 130
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda
assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

9.3.4 - Da Vigência e da Cessão– arts. 133; 134
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10
(dez) anos, contados da data da concessão do registro,
prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado
durante o último ano de vigência do registro, instruído
com o comprovante do pagamento da respectiva
retribuição.
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado
até o termo final da vigência do registro, o titular poderá

fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o
pagamento de retribuição adicional.
§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido
o disposto no art. 128.
Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser
cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos
legais para requerer tal registro.

9.3.4 - Dos Crimes de Concorrência Desleal – art. 195
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em
detrimento de concorrente, com o fim de obter
vantagem;
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa
informação, com o fim de obter vantagem;
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III - emprega meio fraudulento, para desviar, em
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os
imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou
estabelecimentos;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou
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oferece à venda ou tem em estoque produto com essas
referências;
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em
produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem
o seu consentimento;
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa
ou distinção que não obteve;
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente
ou invólucro de outrem, produto adulterado ou
falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto
da mesma espécie, embora não adulterado ou
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a
empregado de concorrente, para que o empregado,
faltando ao dever do emprego, lhe proporcione
vantagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita
promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao
dever de empregado, proporcionar vantagem a
concorrente do empregador;
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos, informações ou dados confidenciais,
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de
serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento
público ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relação contratual
ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos ou informações a que se refere o inciso
anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso
mediante fraude; ou
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto,
declarando ser objeto de patente depositada, ou
concedida, ou de desenho industrial registrado, que não
o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial,
como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o
ser;
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
resultados de testes ou outros dados não divulgados,
cuja elaboração envolva esforço considerável e que
tenham sido apresentados a entidades governamentais
como condição para aprovar a comercialização de
produtos.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa.
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos
XI e XII o empregador, sócio ou administrador da
empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos
mencionados dispositivos.
§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à
divulgação por órgão governamental competente para
autorizar a comercialização de produto, quando
necessário para proteger o público.

9.4 - LEI Nº 6.404/1976 (SOCIEDADES POR AÇÕES)
9.4.1 - Espécies – art. 15
Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou
vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias,
preferenciais, ou de fruição.
§ 1º As ações ordinárias da companhia fechada e as
ações preferenciais da companhia aberta e fechada
poderão ser de uma ou mais classes.

§ 2º O número de ações preferenciais sem direito a
voto, ou sujeitas a restrição no exercício desse direito,
não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do total
das ações emitidas. (Redação dada pela Lei nº 10.303,
de 2001)

9.4.1 - Partes Beneficiárias – art. 46
Art. 46. A companhia pode criar, a qualquer tempo,
títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao
capital social, denominados "partes beneficiárias".
§ 1º As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares
direito de crédito eventual contra a companhia,
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consistente na participação nos lucros anuais (artigo
190).
§ 2º A participação atribuída às partes beneficiárias,
inclusive para formação de reserva para resgate, se
houver, não ultrapassará 0,1 (um décimo) dos lucros.

260
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
§ 3º É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer
direito privativo de acionista, salvo o de fiscalizar, nos
termos desta Lei, os atos dos administradores.

§ 4º É proibida a criação de mais de uma classe ou série
de partes beneficiárias.

9.4.1 - Acionistas – art. 120
Art. 120. A assembléia-geral poderá suspender o
exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir

obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a
suspensão logo que cumprida a obrigação.

9.4.1 - Assembleia-Geral – art. 132
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras;

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do
conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do
capital social (artigo 167).

9.4.1 - Conselho de Administração – art. 140
Art. 140. O conselho de administração será composto
por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela
assembléia-geral e por ela destituíveis a qualquer
tempo, devendo o estatuto estabelecer:
I - o número de conselheiros, ou o máximo e mínimo
permitidos, e o processo de escolha e substituição do
presidente do conselho pela assembléia ou pelo próprio
conselho; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
II - o modo de substituição dos conselheiros;
III - o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3
(três) anos, permitida a reeleição;

IV - as normas sobre convocação, instalação e
funcionamento do conselho, que deliberará por maioria
de votos, podendo o estatuto estabelecer quorum
qualificado para certas deliberações, desde que
especifique as matérias.
(Redação dada pela Lei nº
10.303, de 2001)
Parágrafo único. O estatuto poderá prever a
participação no conselho de representantes dos
empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição
direta, organizada pela empresa, em conjunto com as
entidades sindicais que os representem. (Incluído pela
Lei nº 10.303, de 2001)

9.5 - LEI Nº 7.357/1985 (CHEQUE)
9.5.1 - Da Emissão e da Forma do Cheque – art. 1º
Art . 1º O cheque contêm:

IV - a indicação do lugar de pagamento;

I - a denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do
título e expressa na língua em que este é redigido;

V - a indicação da data e do lugar de emissão;

II - a ordem incondicional de pagar quantia
determinada;
III - o nome do banco ou da instituição financeira que
deve pagar (sacado);

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu
mandatário com poderes especiais.
Parágrafo único - A assinatura do emitente ou a de seu
mandatário com poderes especiais pode ser constituída,
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na forma de legislação específica, por chancela
mecânica ou processo equivalente.

9.5.2 - Da Ação por Falta de Pagamento – art. 47
Art . 47 Pode o portador promover a execução do
cheque:

§ 2º Os signatários respondem pelos danos causados
por declarações inexatas.

I - contra o emitente e seu avalista;

§ 3º O portador que não apresentar o cheque em tempo
hábil, ou não comprovar a recusa de pagamento pela
forma indicada neste artigo, perde o direito de execução
contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis
durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em
razão de fato que não lhe seja imputável.

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque
apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento
é comprovada pelo protesto ou por declaração do
sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação
do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração
escrita e datada por câmara de compensação.
§ 1º Qualquer das declarações previstas neste artigo
dispensa o protesto e produz os efeitos deste.

§ 4º A execução independe do protesto e das
declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou
o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o
sacado ter sido submetido a intervenção, liquidação
extrajudicial ou falência.

9.5.3 - Da Prescrição – art. 59
Art . 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da
expiração do prazo de apresentação, a ação que o art.
47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao
pagamento do cheque contra outro prescreve em 6
(seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou
o cheque ou do dia em que foi demandado.

9.6 - LEI Nº 8.934/1994
9.6.1 - Da Publicidade do Registro Público de Empresas Mercantis – arts. 29 e 44
Art. 29. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar
interesse, poderá consultar os assentamentos
existentes nas juntas comerciais e obter certidões,
mediante pagamento do preço devido.
Art. 44. O processo revisional pertinente ao Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins darse-á mediante:

I - Pedido de Reconsideração;
II - Recurso ao Plenário;
III - Recurso ao Ministro de Estado da Indústria, do
Comércio e do Turismo.

9.6.2 - Das Disposições Finais – art. 60
Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não
proceder a qualquer arquivamento no período de dez
anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial
que deseja manter-se em funcionamento.
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§ 1º Na ausência dessa comunicação, a empresa
mercantil será considerada inativa, promovendo a junta
comercial o cancelamento do registro, com a perda
automática da proteção ao nome empresarial.
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§ 2º A empresa mercantil deverá ser notificada
previamente pela junta comercial, mediante
comunicação direta ou por edital, para os fins deste
artigo.

§ 3º A junta comercial fará comunicação do
cancelamento às autoridades arrecadadoras, no prazo
de até dez dias.
§ 4º A reativação da empresa obedecerá aos mesmos
procedimentos requeridos para sua constituição.

9.7 - LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
9.7.1 - Da Inscrição e da Baixa – art. 9º
Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas
alterações e extinções (baixas), referentes a
empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos
3
(três)
âmbitos
de
governo
ocorrerá
independentemente da regularidade de obrigações
tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos
titulares, dos sócios ou dos administradores por tais
obrigações, apuradas antes ou após o ato de
extinção. (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)
§ 1º O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos
constitutivos de empresários, de sociedades
empresárias e de demais equiparados que se
enquadrarem como microempresa ou empresa de
pequeno porte bem como o arquivamento de suas
alterações são dispensados das seguintes exigências:
I - certidão de inexistência de condenação criminal, que
será substituída por declaração do titular ou
administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar
impedido de exercer atividade mercantil ou a
administração de sociedade, em virtude de condenação
criminal;
II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de
débito referente a tributo ou contribuição de qualquer
natureza.

§ 2º Não se aplica às microempresas e às empresas de
pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº
8.906, de 4 de julho de 1994.
§ 3º (Revogado).
§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não
impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados tributos, contribuições e respectivas
penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de
obrigações ou da prática comprovada e apurada em
processo administrativo ou judicial de outras
irregularidades praticadas pelos empresários, pelas
pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou
administradores.
§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa
jurídica importa responsabilidade solidária dos
empresários, dos titulares, dos sócios e dos
administradores no período da ocorrência dos
respectivos fatos geradores. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o
prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos
respectivos cadastros.
§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo
sem manifestação do órgão competente, presumir-se-á
a baixa dos registros das microempresas e a das
empresas de pequeno porte.

10 - DIREITO PENAL PARA CONCURSO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Michael Procópio Avelar, professor de Direito Penal do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria. Trata-se
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de disciplina “pequena” no contexto do concurso, contudo, a partir do portfólio de questões
podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados nas provas objetivas:

Lei 2.848/1940 - Código Penal

art. 29, 100, 154-b

art. 1º a 7º

art, 121

art. 8º

art. 128, 138 a 144

art. 13, 18, 20, 73, 74

art. 146, 154-a

art. 23

art. 156, 157, 158, 159, 161

art. 28

art. 163, 168, 171, 179, 180, 180-a, 181

art. 73

art. 184, 186, 199, 201 a 203, 206, 207,
212

art. 107
art. 109 a 119

art. 213, 215, 216-a, 217-a, 218, 218-a,
225

art. 15, 16, 17, 29 a 31

art. 289

art. 44, 61, 62, 77, 78, 83, 86 a 90

art. 312, 313-a, 316, 319, 327, 328, 332,
333, 334

art. 69 a 72, art. 96 a 99

art. 339, 340, 342, 345, 350

Súmulas STF
Súmula Vinculante 11

Súmula Vinculante 610
Súmula Vinculante 611

Súmula Vinculante 608

Súmulas STJ

Súmula Vinculante 522

Súmula Vinculante 191

Súmula Vinculante 527

Súmula Vinculante 442

Súmula Vinculante 567

Súmula Vinculante 443

Súmula Vinculante 593
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Súmula Vinculante 599

CF/88

art. 5º, XLV

art. 5º, LIX
A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

10.1 – CÓDIGO PENAL
10.1.1 – Introdução ao Estudo de Direito Penal – art. 1º a 7º
Anterioridade da Lei
Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não
há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Lei excepcional ou temporária (Incluído pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
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. (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 1984)
Tempo do crime
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do
resultado.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
Territorialidade
Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de
convenções, tratados e regras de direito internacional,
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ao crime cometido no território nacional. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
§ 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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
§ 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 vôo no
espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar
territorial do Brasil.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
1984)
Lugar do crime (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
1984)
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.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
Extraterritorialidade (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 1984)
Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora
cometidos no estrangeiro: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 1984)
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I - os crimes: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da
República; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
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;
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
c) contra a administração pública, por quem está a seu
serviço; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou
domiciliado no Brasil; (Incluído pela Lei nº 7.209, de
1984)
II - os crimes: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a
reprimir; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
b) praticados por brasileiro; (Incluído pela Lei nº 7.209,
de 1984)
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras,
mercantes ou de propriedade privada, quando em
território estrangeiro e aí não sejam julgados. (Incluído
pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira
depende do concurso das seguintes condições: (Incluído
pela Lei nº 7.209, de 1984)
a) entrar o agente no território nacional; (Incluído pela
Lei nº 7.209, de 1984)
b) ser o fato punível também no país em que foi
praticado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei
brasileira autoriza a extradição; (Incluído pela Lei nº
7.209, de 1984)
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não
ter aí cumprido a pena; (Incluído pela Lei nº 7.209, de
1984)
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por
outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo
a lei mais favorável. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
§ 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: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
a) não foi pedida ou foi negada a extradição; (Incluído
pela Lei nº 7.209, de 1984)
b) houve requisição do Ministro da Justiça. (Incluído
pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo
a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no
estrangeiro.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

10.1.2 – Imunidades e Conflitos Aparente de Normas – art. 8º
Pena cumprida no estrangeiro (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena
imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas,
ou nela é computada, quando idênticas. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

10.1.3 – Teoria Geral do Crime. Noções Gerais e Conduta – art. 13, 18, 20, 73 e 74
Relação de causalidade (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

Superveniência de causa independente (Incluído pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência 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. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

§ 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. (Incluído pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
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Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

Descriminantes putativas (Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o
omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O
dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

§ 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.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou
vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de
impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da
ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Crime doloso (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu
o risco de produzi-lo;(Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Crime culposo (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia. (Incluído pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei,
ninguém pode ser punido por fato previsto como crime,
senão quando o pratica dolosamente. (Incluído pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
Agravação pelo resultado (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
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. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

Erro determinado por terceiro (Incluído pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o
erro. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Erro sobre a pessoa (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
§ 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.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Erro na execução
Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios
de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que
pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde
como se tivesse praticado o crime contra aquela,
atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste
Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o
agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70
deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Resultado diverso do pretendido
Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por
acidente ou erro na execução do crime, sobrevém
resultado diverso do pretendido, o agente responde por
culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre
também o resultado pretendido, aplica-se a regra do
art. 70 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)

10.1.4 – Teoria Geral do Crime. Fato Típico e Ilicitude – art. 23
Exclusão de ilicitude (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
II - em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
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III - em estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.(Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Excesso punível (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses
deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou
culposo.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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10.1.5 – Teoria Geral do Crime. Culpabilidade – art. 28
Emoção e paixão
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a emoção ou a paixão; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Embriaguez
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos.(Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 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.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
§ 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.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

10.1.6 – Punibilidade – art. 107
Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pela morte do agente;
II - pela anistia, graça ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o
fato como criminoso;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão
aceito, nos crimes de ação privada;
VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a
admite;
VII - (Revogado).
VIII - (Revogado).
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

10.1.7 – Prescrição – art. 109 a 119
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação
dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1
(um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de
direito os mesmos prazos previstos para as privativas de
liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior
a oito anos e não excede a doze;

Prescrição depois de transitar em julgado sentença
final condenatória

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a
quatro anos e não excede a oito;

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a
sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais
se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois
anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um
ano ou, sendo superior, não excede a dois;
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§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação
dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Termo inicial da prescrição antes de transitar em
julgado a sentença final
Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, começa a correr: (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a
atividade criminosa; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a
permanência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de
assentamento do registro civil, da data em que o fato se
tornou conhecido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e
adolescentes, previstos neste Código ou em legislação
especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito)
anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a
ação penal. (Redação dada pela Lei nº 12.650, de
2012)
Termo inicial da prescrição após a sentença
condenatória irrecorrível
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição
começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I - do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livramento
condicional; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - do dia em que se interrompe a execução, salvo
quando o tempo da interrupção deva computar-se na
pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição no caso de evasão do condenado ou de
revogação do livramento condicional
Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de
revogar-se o livramento condicional, a prescrição é
regulada pelo tempo que resta da pena. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Prescrição da multa
Art. 114 - A prescrição da pena de multa
ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única
cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da
pena privativa de liberdade, quando a multa for
alternativa ou cumulativamente cominada ou
cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268,
de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de
prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença,
maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a
prescrição não corre: (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão
de que dependa o reconhecimento da existência do
crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - enquanto o agente cumpre pena no
estrangeiro.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Parágrafo único - Depois de passada em julgado a
sentença condenatória, a prescrição não corre durante
o tempo em que o condenado está preso por outro
motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompese: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da
queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº
11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da
pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268,
de 1º.4.1996)
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§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo,
a interrupção da prescrição produz efeitos
relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes
conexos, que sejam objeto do mesmo processo,
estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer
deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do
inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr,

novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 118 - As penas mais leves prescrevem com as mais
graves. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

10.1.8 – Iter Criminis e Concurso de Pessoas – art. 15, 16, 17, 29 a 31
Desistência voluntária e arrependimento eficaz
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de
prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos atos já praticados.(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Arrependimento posterior (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Crime impossível (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
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.(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide nas penas a este cominadas, na medida de

§ 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. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Circunstâncias incomunicáveis
Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as
condições de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

10.1.9 – Teoria Geral da Pena – art. 44, 61, 62, 77, 78, 83, 86 a 90
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem
as
privativas
de
liberdade,
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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
nº 9.714, de 1998)
II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do condenado, bem como os motivos e
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as circunstâncias indicarem que essa substituição seja
suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena
restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma
pena restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998)
§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá
aplicar a substituição, desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente
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recomendável e a reincidência não se tenha operado em
virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº
9.714, de 1998)
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em
privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta. No
cálculo da pena privativa de liberdade a executar será
deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de
detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998)
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la
se for possível ao condenado cumprir a pena
substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
1998)
Circunstâncias agravantes
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime;
c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação,
ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a
defesa do ofendido;
d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou
outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar
perigo comum;
e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher na forma da lei
específica; (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a
cargo, ofício, ministério ou profissão;
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo
ou mulher grávida; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de
2003)
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da
autoridade;
j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou
qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular
do ofendido;
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l) em estado de embriaguez preordenada.
Agravantes no caso de concurso de pessoas
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao
agente que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou
dirige a atividade dos demais agentes; (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - coage ou induz outrem à execução material do crime;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém
sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de
condição ou qualidade pessoal; (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga
ou promessa de recompensa.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Requisitos da suspensão da pena
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não
superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2
(dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - o condenado não seja reincidente em crime
doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias
autorizem
a
concessão
do
benefício;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista
no art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não
impede a concessão do benefício.(Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não
superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro
a seis anos, desde que o condenado seja maior de
setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a
suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado
ficará sujeito à observação e ao cumprimento das
condições estabelecidas pelo juiz. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado
prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se
à limitação de fim de semana (art. 48). (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo
impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art.
59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o
juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior
pelas
seguintes
condições,
aplicadas
cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
a)
proibição
de
freqüentar
determinados
lugares; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside,
sem autorização do juiz; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas
atividades. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Requisitos do livramento condicional
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
III - comprovado comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que
lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto; (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela
Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a
concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Revogação do livramento
Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser
condenado a pena privativa de liberdade, em sentença
irrecorrível: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I - por crime cometido durante a vigência do
benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84
deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Revogação facultativa
Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento,
se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações
constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente
condenado, por crime ou contravenção, a pena que não
seja privativa de liberdade.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Efeitos da revogação
Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser
novamente concedido, e, salvo quando a revogação
resulta de condenação por outro crime anterior àquele
benefício, não se desconta na pena o tempo em que
esteve solto o condenado. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Extinção
Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena,
enquanto não passar em julgado a sentença em
processo a que responde o liberado, por crime cometido
na vigência do livramento.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é
revogado, considera-se extinta a pena privativa de
liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

10.1.10 – Concurso de Crimes e Medida de Segurança– art. 69 a 72, 96 a 99
Concurso material
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
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não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de
liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação
cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
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executa-se primeiro aquela. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver
sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa,
por um dos crimes, para os demais será incabível a
substituição de que trata o art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de
direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as
que forem compatíveis entre si e sucessivamente as
demais. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Concurso formal
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, em
qualquer caso, de um sexto até metade. As penas
aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou
omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de
desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo
anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria
cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas
diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à
pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou
a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as
regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste
Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Multas no concurso de crimes
Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são
aplicadas distinta e integralmente. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Espécies de medidas de segurança
Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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I - Internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento
adequado; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - sujeição a tratamento ambulatorial. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe
medida de segurança nem subsiste a que tenha sido
imposta. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Imposição da medida de segurança para inimputável
Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará
sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto
como crime for punível com detenção, poderá o juiz
submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prazo
§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será
por tempo indeterminado, perdurando enquanto não
for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de
periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a
3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Perícia médica
§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo
mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou
a qualquer tempo, se o determinar o juiz da
execução. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Desinternação ou liberação condicional
§ 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre
condicional devendo ser restabelecida a situação
anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano,
pratica fato indicativo de persistência de sua
periculosidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial,
poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa
providência for necessária para fins curativos. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Substituição da pena por medida de segurança para o
semi-imputável
Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste
Código e necessitando o condenado de especial
tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode
ser substituída pela internação, ou tratamento
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três)
anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º
a 4º. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Direitos do internado
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Art. 99 - O internado será recolhido a estabelecimento
dotado de características hospitalares e será submetido

a tratamento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984

10.1.11 – Ação Penal e Classificação dos Crimes – art. 29, 100 e 154-B
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide nas penas a este cominadas, na medida de
sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

§ 2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante
queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para
representá-lo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 3º - A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos
crimes de ação pública, se o Ministério Público não
oferece denúncia no prazo legal. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 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. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Ação pública e de iniciativa privada
Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei
expressamente
a
declara
privativa
do
ofendido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
§ 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério
Público, dependendo, quando a lei o exige, de
representação do ofendido ou de requisição do Ministro
da Justiça. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

§ 4º - No caso de morte do ofendido ou de ter sido
declarado ausente por decisão judicial, o direito de
oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Ação penal

(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente
se procede mediante representação, salvo se o crime é
cometido contra a administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas
concessionárias de serviços públicos. (Incluído pela
Lei nº 12.737, de 2012) Vigência

10.1.12 – Crimes Contra a Vida – art. 121
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação
da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um
terço.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por
outro motivo torpe;
II - por motivo futil;
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III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que
possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação
ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a
defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Feminicídio

(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts.
142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do
sistema prisional e da Força Nacional de Segurança
Pública, no exercício da função ou em decorrência dela,
ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente
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consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa
condição: (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei
nº 13.104, de 2015)
I - violência doméstica e familiar;
13.104, de 2015)

(Incluído pela Lei nº

II - menosprezo ou discriminação à condição de
mulher. (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de
1965)
Pena - detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3
(um terço), se o crime resulta de inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa
de prestar imediato socorro à vítima, não procura
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para
evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a
pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é
praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou
maior de 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei nº
10.741, de 2003)

§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá
deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração
atingirem o próprio agente de forma tão grave que a
sanção penal se torne desnecessária. (Incluído pela Lei
nº 6.416, de 24.5.1977)
§ 6o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a
metade se o crime for praticado por milícia privada, sob
o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por
grupo de extermínio.
(Incluído pela Lei nº 12.720, de
2012)
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um
terço) até a metade se o crime for
praticado: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores
ao parto; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de
60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de
doenças degenerativas que acarretem condição
limitante ou de vulnerabilidade física ou
mental; (Redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018)
III - na presença física ou virtual de descendente ou de
ascendente da vítima; (Redação dada pela Lei nº
13.771, de 2018)
IV - em descumprimento das medidas protetivas de
urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art.
22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Incluído
pela Lei nº 13.771, de 2018)

10.1.13 – Lesões Corporais a Crimes Contra a Honra – art. 128, 138 a 144
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por
médico: (Vide ADPF 54)
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é
precedido de consentimento da gestante ou, quando
incapaz, de seu representante legal.
Calúnia
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente
fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a
imputação, a propala ou divulga.
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos.
Exceção da verdade

§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação
privada, o ofendido não foi condenado por sentença
irrecorrível;
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas
indicadas no nº I do art. 141;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o
ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.
Difamação
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo
à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Exceção da verdade
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se
admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é
relativa ao exercício de suas funções.
Injúria
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Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou
o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a injúria;
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra
injúria.
§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato,
que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se
considerem aviltantes:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além
da pena correspondente à violência.
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de
deficiência:(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena - reclusão de um a três anos e multa.(Incluído pela
Lei nº 9.459, de 1997)
Disposições comuns
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é
cometido:
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de
governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas
funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da
injúria.

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou
portadora de deficiência, exceto no caso de
injúria.
(Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003)
Parágrafo único - Se o crime é cometido mediante paga
ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em
dobro.
Exclusão do crime
Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível:
I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa,
pela parte ou por seu procurador;
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou
científica, salvo quando inequívoca a intenção de
injuriar ou difamar;
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário
público, em apreciação ou informação que preste no
cumprimento de dever do ofício.
Parágrafo único - Nos casos dos ns. I e III, responde pela
injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.
Retratação
Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata
cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de
pena.
Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha
praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de
meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim
desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se
praticou a ofensa. (Incluído pela Lei nº 13.188, de
2015)
Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere
calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido
pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a
dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias,
responde pela ofensa.

10.1.14 – Liberdade Individual – art. 146, 154-A
Constrangimento ilegal
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por
qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não
fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não
manda:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Aumento de pena
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em
dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem
mais de três pessoas, ou há emprego de armas.
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§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as
correspondentes à violência.
§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo:
I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o
consentimento do paciente ou de seu representante
legal, se justificada por iminente perigo de vida;
II - a coação exercida para impedir suicídio.
Invasão de dispositivo informático (Incluído pela Lei nº
12.737, de 2012) Vigência
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio,
conectado ou não à rede de computadores, mediante
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violação indevida de mecanismo de segurança e com o
fim de obter, adulterar ou destruir dados ou
informações sem autorização expressa ou tácita do
titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita: (Incluído pela Lei nº 12.737,
de 2012) Vigência
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e
multa.
(Incluído pela Lei nº 12.737, de
2012) Vigência
§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece,
distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de
computador com o intuito de permitir a prática da
conduta definida no caput.
(Incluído pela Lei nº
12.737, de 2012) Vigência
§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da
invasão resulta prejuízo econômico.
(Incluído pela
Lei nº 12.737, de 2012) Vigência
§ 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de
comunicações
eletrônicas
privadas,
segredos
comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim
definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado
do dispositivo invadido:
(Incluído pela Lei nº 12.737,
de 2012) Vigência
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa, se a conduta não constitui crime mais

grave.
(Incluído
2012) Vigência

pela

Lei

nº

12.737,

de

§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a
dois terços se houver divulgação, comercialização ou
transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou
informações obtidos.
(Incluído pela Lei nº 12.737, de
2012) Vigência
§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o
crime for praticado contra:
(Incluído pela Lei nº
12.737, de 2012) Vigência
I - Presidente da República, governadores e
prefeitos;
(Incluído pela Lei nº 12.737, de
2012) Vigência
II
Presidente
do
Supremo
Tribunal
Federal;
(Incluído pela Lei nº 12.737, de
2012) Vigência
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara
Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal;
ou
(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) Vigência
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta
federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal.
(Incluído pela Lei nº 12.737, de
2012) Vigência

10.1.15 – Crimes Contra o Patrimônio I – art. 156, 157, 158, 159, 161
Furto de coisa comum
Art. 156 - Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio,
para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém,
a coisa comum:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até
metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
I – (revogado);(Redação dada pela Lei nº 13.654, de
2018)

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 1º - Somente se procede mediante representação.

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores
e o agente conhece tal circunstância.

§ 2º - Não é punível a subtração de coisa comum
fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito
o agente.
Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa,
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de
subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou
grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do
crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
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IV - se a subtração for de veículo automotor que venha
a ser transportado para outro Estado ou para o
exterior; (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)
V - se o agente mantém a vítima em seu poder,
restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426,
de 1996)
VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de
acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem
sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela
Lei nº 13.654, de 2018)
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3
terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

(dois

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
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II – se há destruição ou rompimento de obstáculo
mediante o emprego de explosivo ou de artefato
análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº
13.654, de 2018)
§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº
13.654, de 2018)
I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete)
a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº
13.654, de 2018)

§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro)
horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou
maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido
por bando ou quadrilha.Vide Lei nº 8.072, de
25.7.90
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena - reclusão, de doze a vinte anos.
pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

(Redação dada

§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza
grave:
Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta)
anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro
anos.(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

Extorsão

§ 3º - Se resulta a morte:Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta
anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas,
ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um
terço até metade.
§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência
o disposto no § 3º do artigo anterior. Vide Lei nº
8.072, de 25.7.90
§ 3o Se o crime é cometido mediante a restrição da
liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a
obtenção da vantagem econômica, a pena é de
reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se
resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as
penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o,
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 11.923, de 2009)
Extorsão mediante seqüestro
Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si
ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou
preço do resgate: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 (Vide Lei
nº 10.446, de 2002)
Pena - reclusão, de oito a quinze anos.. (Redação dada
pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

§ 4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente
que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação
do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois
terços. (Redação dada pela Lei nº 9.269, de 1996)
Alteração de limites
Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou
qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para
apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel
alheia:
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem:
Usurpação de águas
I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem,
águas alheias;
Esbulho possessório
II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou
mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou
edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.
§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na
pena a esta cominada.
§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há emprego
de violência, somente se procede mediante queixa.

10.1.16 – Crimes Contra o Patrimônio II – art. 163, 168, 171, 179, 180, 180-A e 181
Dano

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva,
se o fato não constitui crime mais grave

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Dano qualificado
Parágrafo único - Se o crime é cometido:
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III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito
Federal, de Município ou de autarquia, fundação
pública, empresa pública, sociedade de economia mista
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ou
empresa
concessionária
de
serviços
públicos; (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017)

Fraude para recebimento de indenização ou valor de
seguro

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável
para a vítima:

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa
própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava
as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de
haver indenização ou valor de seguro;

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.
Apropriação indébita
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que
tem a posse ou a detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o
agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário,
inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.
Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de
quinhentos mil réis a dez contos de réis.
§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o
prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto
no art. 155, § 2º.
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou
em garantia coisa alheia como própria;
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria
II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia
coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa,
ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante
pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer
dessas circunstâncias;
Defraudação de penhor
III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo
credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia,
quando tem a posse do objeto empenhado;
Fraude na entrega de coisa
IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de
coisa que deve entregar a alguém;
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Fraude no pagamento por meio de cheque
VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em
poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é
cometido em detrimento de entidade de direito público
ou de instituto de economia popular, assistência social
ou beneficência.
Estelionato contra idoso
§ 4o Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido
contra idoso.(Incluído pela Lei nº 13.228, de 2015)
Fraude à execução
Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando,
destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante queixa.
Receptação
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de
boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada
pela Lei nº 9.426, de 1996)
Pena - reclusão, de um a quatro anos,
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

e

Receptação qualificada (Redação dada pela Lei nº
9.426, de 1996)
§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender,
expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, coisa que deve saber ser
produto de crime: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996)
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação
dada pela Lei nº 9.426, de 1996)
§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do
parágrafo anterior, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino, inclusive o exercício em
residência. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)
§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou
pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela
condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida
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por meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996)

a pena prevista no caput deste artigo. (Redação dada
pela Lei nº 13.531, de 2017)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou
ambas as penas. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996)

Receptação de animal

§ 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido
ou isento de pena o autor do crime de que proveio a
coisa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)
§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário,
pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias,
deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se
o disposto no § 2º do art. 155. (Incluído pela Lei nº
9.426, de 1996)
§ 6o Tratando-se de bens do patrimônio da União, de
Estado, do Distrito Federal, de Município ou de
autarquia, fundação pública, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir,
ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de
produção ou de comercialização, semovente
domesticável de produção, ainda que abatido ou
dividido em partes, que deve saber ser produto de
crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)
Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos
crimes previstos neste título, em prejuízo: (Vide Lei nº
10.741, de 2003)
I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;
II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco
legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

10.1.17 – Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial aos Crimes Contra o Respeito
aos Mortos – art. 184, 186, 199, 201 a 203, 206, 207, 212
Violação de direito autoral
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são
conexos: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de
1º.7.2003)
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de
1º.7.2003)
§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou
parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por
qualquer meio ou processo, de obra intelectual,
interpretação, execução ou fonograma, sem
autorização expressa do autor, do artista intérprete ou
executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem
os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de
1º.7.2003)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito
de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à
venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em
depósito, original ou cópia de obra intelectual ou
fonograma reproduzido com violação do direito de
autor, do direito de artista intérprete ou executante ou
do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga
original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem
a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de
quem os represente. (Redação dada pela Lei nº 10.695,
de 1º.7.2003)

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público,
mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer
outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção
da obra ou produção para recebê-la em um tempo e
lugar previamente determinados por quem formula a
demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem
autorização expressa, conforme o caso, do autor, do
artista intérprete ou executante, do produtor de
fonograma, ou de quem os represente: (Redação dada
pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando
se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou
os que lhe são conexos, em conformidade com o
previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um
só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de
lucro direto ou indireto.(Incluído pela Lei nº 10.695, de
1º.7.2003)
Usurpação de nome ou pseudônimo alheio
Art. 186. Procede-se mediante: (Redação dada pela Lei
nº 10.695, de 1º.7.2003)
I – queixa, nos crimes previstos no caput do art.
184; (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
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II – ação penal pública incondicionada, nos crimes
previstos nos §§ 1o e 2o do art. 184; (Incluído pela Lei nº
10.695, de 1º.7.2003)
III – ação penal pública incondicionada, nos crimes
cometidos em desfavor de entidades de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou fundação instituída pelo Poder
Público; (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
IV – ação penal pública condicionada à representação,
nos crimes previstos no § 3o do art. 184. (Incluído pela
Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
Atentado contra a liberdade de associação
Art. 199 - Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, a participar ou deixar de participar de
determinado sindicato ou associação profissional:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da
pena correspondente à violência.
Paralisação de trabalho de interesse coletivo
Art. 201 - Participar de suspensão ou abandono coletivo
de trabalho, provocando a interrupção de obra pública
ou serviço de interesse coletivo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou
agrícola. Sabotagem
Art. 202 - Invadir ou ocupar estabelecimento industrial,
comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou
embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o
mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas
nele existentes ou delas dispor:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Frustração de direito assegurado por lei trabalhista
Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito
assegurado pela legislação do trabalho:
Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além
da pena correspondente à violência. (Redação dada
pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)
§ 1º Na mesma pena incorre quem: (Incluído pela Lei nº
9.777, de 1998)

I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de
determinado estabelecimento, para impossibilitar o
desligamento do serviço em virtude de dívida; (Incluído
pela Lei nº 9.777, de 1998)
II - impede alguém de se desligar de serviços de
qualquer natureza, mediante coação ou por meio da
retenção de seus documentos pessoais ou
contratuais. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998)
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a
vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante,
indígena ou portadora de deficiência física ou
mental. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998)
Aliciamento para o fim de emigração
Art. 206 - Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com
o fim de levá-los para território estrangeiro. (Redação
dada pela Lei nº 8.683, de 1993)
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e
multa. (Redação dada pela Lei nº 8.683, de 1993)
Aliciamento de trabalhadores de um local para outro
do território nacional
Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de
uma para outra localidade do território nacional:
Pena - detenção de um a três anos, e multa. (Redação
dada pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)
§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar
trabalhadores fora da localidade de execução do
trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude
ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou,
ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local
de origem. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998)
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a
vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante,
indígena ou portadora de deficiência física ou
mental. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998)
Vilipêndio a cadáver
Art. 212 - Vilipendiar cadáver ou suas cinzas:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

10.1.18 – Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual e Contra a Família – art. 213, 215,
216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B e 225
Estupro
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou
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permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
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§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza
grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior
de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 2o Se da conduta resulta morte:
12.015, de 2009)

(Incluído

(Incluído pela Lei nº

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta)
anos (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Violação sexual mediante fraude (Redação dada pela
Lei nº 12.015, de 2009)
Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio
que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade
da vítima: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

(Redação

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de
obter vantagem econômica, aplica-se também
multa. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
Assédio sexual
2001)

(Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o
agente da sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo
ou função.(Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)
Parágrafo único. (VETADO)
10.224, de 15 de 2001)

(Incluído

(Incluído pela Lei nº

§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é
menor de 18 (dezoito) anos. (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
Estupro de vulnerável(Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
(Incluído
pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze)
anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
o

§ 1 Incorre na mesma pena quem pratica as ações
descritas no caput com alguém que, por enfermidade
ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato, ou que, por
qualquer outra causa, não pode oferecer
resistência. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
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§ 2o (VETADO)

(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza
grave: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 4o Se da conduta resulta morte:
nº 12.015, de 2009)

(Incluído

(Incluído pela Lei

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta)
anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º
deste artigo aplicam-se independentemente do
consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido
relações sexuais anteriormente ao crime. (Incluído pela
Lei nº 13.718, de 2018)
Corrupção de menores
Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a
satisfazer a lascívia de outrem: (Redação dada pela Lei
nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

(Redação

Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou
adolescente (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de
14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção
carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia
própria ou de outrem: (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
pela Lei nº 12.015, de 2009)

(Incluído

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de
exploração sexual de criança ou adolescente ou de
vulnerável.
(Redação dada pela Lei nº 12.978, de
2014)
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou
outra forma de exploração sexual alguém menor de 18
(dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência
mental, não tem o necessário discernimento para a
prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a
abandone:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10
anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

(dez)

§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter
vantagem
econômica,
aplica-se
também
multa.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 2o Incorre nas mesmas penas:
12.015, de 2009)

(Incluído pela Lei nº
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I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso
com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14
(catorze) anos na situação descrita no caput deste
artigo; (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local
em que se verifiquem as práticas referidas
no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)
§ 3o Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito
obrigatório da condenação a cassação da licença de

localização
e
de
funcionamento
do
estabelecimento.(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Ação penal
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste
Título, procede-se mediante ação penal pública
incondicionada. (Redação dada pela Lei nº 13.718, de
2018)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei
nº 13.718, de 2018)

10.1.19 – Crimes Contra a Paz Pública e Contra a Fé Pública – art. 289
Moeda Falsa
Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda
metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no
estrangeiro:
Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta
própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende,
troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação
moeda falsa.
§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como
verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à
circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido
com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 3º - É punido com reclusão, de três a quinze anos, e
multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou
fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou
autoriza a fabricação ou emissão:
I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado
em lei;
II - de papel-moeda em quantidade superior à
autorizada.
§ 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz
circular moeda, cuja circulação não estava ainda
autorizada.

10.1.20 – Dos Crimes Praticados Contra a Administração Pública – art. 312, 313-A,
316, 319, 327, 328, 332, 333, 334
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do
dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a
punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena
imposta.
Inserção de dados falsos em sistema de informações
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Peculato culposo

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

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

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

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Concussão

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público,
embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o
subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que
lhe proporciona a qualidade de funcionário.
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Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Excesso de exação
§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou
gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei
nº 8.137, de 27.12.1990)
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)
§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de
outrem, o que recebeu indevidamente para recolher
aos cofres públicos:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
Prevaricação
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou
agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso
o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo: (Incluído pela Lei nº 11.466, de
2007).
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Funcionário público
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os
efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e
quem trabalha para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de atividade
típica da Administração Pública. (Incluído pela Lei nº
9.983, de 2000)
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os
autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de
direção ou assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa pública
ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela
Lei nº 6.799, de 1980)
Usurpação de função pública
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Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
Desacato
Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou
para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a
pretexto de influir em ato praticado por funcionário
público no exercício da função: (Redação dada pela Lei
nº 9.127, de 1995)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)
Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o
agente alega ou insinua que a vantagem é também
destinada ao funcionário. (Redação dada pela Lei nº
9.127, de 1995)
Corrupção ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se,
em razão da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo
dever funcional.
Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou
pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº
13.008, de 26.6.2014)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação
dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela
Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos
permitidos em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)
II - pratica fato assimilado, em lei especial, a
descaminho; (Redação dada pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de
qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria de procedência estrangeira que introduziu
clandestinamente
no
País
ou
importou
fraudulentamente ou que sabe ser produto de
introdução clandestina no território nacional ou de
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importação fraudulenta por parte de outrem; (Redação
dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria
de
procedência
estrangeira,
desacompanhada de documentação legal ou
acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
(Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os
efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras,
inclusive o exercido em residências. (Redação dada pela
Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de
descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo
ou fluvial. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)

10.1.21 – Dos Crimes Praticados Contras a Administração Pública Estrangeira, Contra
a Administração da Justiça e Contra as Finanças Públicas – art. 339, 340, 342, 345 e
350
Denunciação caluniosa
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação
policial, de processo judicial, instauração de
investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
improbidade administrativa contra alguém, imputandolhe crime de que o sabe inocente: (Redação dada pela
Lei nº 10.028, de 2000)

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no
processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou
declara a verdade.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de
28.8.2001)
Exercício arbitrário das próprias razões

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

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para
satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a
lei o permite:

§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente
se serve de anonimato ou de nome suposto.

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa,
além da pena correspondente à violência.

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é
de prática de contravenção.

Parágrafo único - Se não há emprego de violência,
somente se procede mediante queixa.

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 346 - Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa
própria, que se acha em poder de terceiro por
determinação judicial ou convenção:

Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicandolhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe
não se ter verificado:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Fraude processual

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de
processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de
coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou
o perito:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a
verdade como testemunha, perito, contador, tradutor
ou intérprete em processo judicial, ou administrativo,
inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada
pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)
§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se
o crime é praticado mediante suborno ou se cometido
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em
processo penal, ou em processo civil em que for parte
entidade da administração pública direta ou
indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de
28.8.2001)

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir
efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as
penas aplicam-se em dobro.
Favorecimento pessoal
Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade
pública autor de crime a que é cominada pena de
reclusão:
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:
Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa.
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§ 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente,
descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento
de pena.

Art. 350 - Ordenar ou executar medida privativa de
liberdade individual, sem as formalidades legais ou com
abuso de poder:

Favorecimento real

Pena - detenção, de um mês a um ano.

Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar
seguro o proveito do crime:

Parágrafo único - Na mesma pena incorre o funcionário
que:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar
ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de
comunicação móvel, de rádio ou similar, sem
autorização legal, em estabelecimento prisional.
(Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009).
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Incluído
pela Lei nº 12.012, de 2009).
Exercício arbitrário ou abuso de poder

I - ilegalmente recebe e recolhe alguém a prisão, ou a
estabelecimento destinado a execução de pena
privativa de liberdade ou de medida de segurança;
II - prolonga a execução de pena ou de medida de
segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou
de executar imediatamente a ordem de liberdade;
III - submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia
a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;
IV - efetua, com abuso de poder, qualquer diligência.

10.2 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL
10.2.1 – Efeitos da Condenação, Reabilitação e Limites de Penas – art. 5º, XLV
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

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;

10.2.2 – Ação Penal e Classificação dos Crimes – art. 5º, LIX
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal;

10.3 – SÚMULAS STF
SÚMULA 11
A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando
o funcionário em disponibilidade, com todos os
vencimentos.
SÚMULA 608
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No crime de estupro, praticado mediante violência real,
a ação penal é pública incondicionada.
SÚMULA 610
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da
vítima.
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SÚMULA 611

Transitada em julgado a sentença condenatória,
compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais
benigna.

10.4 – SÚMULAS STJ
SÚMULA 191
A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda
que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.
SÚMULA 442
É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo
concurso de agentes, a majorante do roubo. (Súmula
442, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
13/05/2010)
SÚMULA 443
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação
a mera indicação do número de majorantes.
SÚMULA 522
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante
autoridade policial é típica, ainda que em situação de
alegada autodefesa.
SÚMULA 527

O tempo de duração da medida de segurança não deve
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente
cominada ao delito praticado.
SÚMULA 567
Sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior de
estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto.
SÚMULA 593
O crime de estupro de vulnerável se configura com a
conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua
experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente.
SÚMULA 599
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
contra a administração pública.

11 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL PARA CONCURSO DE DELEGADO DE
POLÍCIA CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Meu nome é Rodrigo Vaslin, sou Juiz Federal do TRF4 e Professor de Direito Processual Civil
do Estratégia Carreira Jurídica. Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de
Delegado de Polícia Civil em 2018 em nossa matéria. A partir desse levantamento, podemos
indicar quais foram os pontos da legislação mais cobrados nas provas objetivas. O Direito
Processual Civil não é tão cobrado quanto o Direito Processual Penal, mas não deixa de ser
relevante. Bora fechar a prova de Processo Civil e sair na frente dos demais candidatos?!

CPC/15
Art. 54,§1º

PC-SE
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PC-BA
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Art. 337,II,§5º

PC-SE

***

Art. 53,III,e

PC-SE

***

Art. 53,IV,a

PC-SE

PC-SE

Art. 55, caput

PC-BA

***

Art. 56, caput

PC-BA

***

Art. 59, caput

PC-BA

***

Art. 294 , caput

PC-BA

***

Art. 295, caput

PC-BA

***

Art. 297, parágrafo único

PC-BA

***

Art. 300,§2º

PC-BA

***

Art. 299, caput

PC-BA

***

Art. 44, caput

PC-BA

***

Art. 45,I

PC-BA

***

Art. 47,§2º

PC-BA

***

Art. 50, caput

PC-BA

***

Art. 303, §§ 1º,2º,3º

PC-MA

***

Art. 64,§1º

PC-MA

***

Art. 65, caput

PC-MA

***

Lei 7.347/85
Art. 1º,II

PC-SE

PC-BA

Art. 5º,V

PC-SE

***

Art. 18

PC-SE

***
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Art. 2º, parágrafo único

PC-MA

***

Art. 3°

PC-MA

PC-BA

Art. 18

PC-MA

***

Art. 19

PC-MA

***

Art. 5º,§1°

PC-MA

***

Art. 6º

PC-BA

***

Art. 5º,§5º

PC-BA

***

Lei 8.078/90 (CDC)
Art. 6°,VIII

PC-SE

Art. 38

PC-SE

Art. 43,II

PC-SE

Lei 9.507/97
Art. 18

PC-BA

Art. 19

PC-BA

Lei 12.016/09
Art. 14.§1º

PC-BA

Art. 25

PC-BA

Art. 7º,§1º

PC-BA

Lei 4.717/65
Art. 12

PC-BA

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

289
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil

Lei 8.429/90 (LIA)
Art. 17, §5º

PC-MA

CRFB/88
Art. 5º,LXXIII

PC-BA

Art. 15, parágrafo único

PC-BA

Art. 60,§4º,IV

PC-BA

STJ
Súmula STJ 235

PC-SE

STF
Súmula STF 512

PC-BA

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

11.1 – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015)
11.1.1 – Da competência interna – arts. 42 a 66
TÍTULO III
Da Competência Interna
CAPÍTULO I
Da Competência
Seção I
Disposições Gerais
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Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas
pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às
partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.
Art. 43. Determina-se a competência no momento do
registro ou da distribuição da petição inicial, sendo
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando
suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.
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Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos
pela Constituição Federal, a competência é
determinada pelas normas previstas neste Código ou
em legislação especial, pelas normas de organização
judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições
dos Estados.
Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os
autos serão remetidos ao juízo federal competente se
nele intervier a União, suas empresas públicas,
entidades autárquicas e fundações, ou conselho de
fiscalização de atividade profissional, na qualidade de
parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:
I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e
acidente de trabalho;
II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
§ 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido
cuja apreciação seja de competência do juízo perante o
qual foi proposta a ação.
§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a
cumulação de pedidos em razão da incompetência para
apreciar qualquer deles, não examinará o mérito
daquele em que exista interesse da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.
§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual
sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença
ensejou a remessa for excluído do processo.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no
foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência
absoluta.
Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no
Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a
arrecadação, o cumprimento de disposições de última
vontade, a impugnação ou anulação de partilha
extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for
réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía
domicílio certo, é competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;
II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer
destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de
qualquer dos bens do espólio.
Art. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta
no foro de seu último domicílio, também competente
para a arrecadação, o inventário, a partilha e o
cumprimento de disposições testamentárias.
Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta
no foro de domicílio de seu representante ou assistente.
Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para
as causas em que seja autora a União.

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em
direito real sobre bens móveis será proposta, em regra,
no foro de domicílio do réu.

Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação
poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no
de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda,
no de situação da coisa ou no Distrito Federal.

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado
no foro de qualquer deles.

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para
as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu,
ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no
foro de domicílio do autor.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o
demandado, a ação poderá ser proposta no foro de
domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que
originou a demanda, no de situação da coisa ou na
capital do respectivo ente federado.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no
Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do
autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação
será proposta em qualquer foro.
§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes
domicílios, serão demandados no foro de qualquer
deles, à escolha do autor.
§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio
do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for
encontrado.
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre
imóveis é competente o foro de situação da coisa.
§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou
pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito
de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e
demarcação de terras e de nunciação de obra nova.
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Art. 53. É competente o foro:
I - para a ação de divórcio, separação, anulação de
casamento e reconhecimento ou dissolução de união
estável:
a) de domicílio do guardião de filho incapaz;
b) do último domicílio do casal, caso não haja filho
incapaz;
c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no
antigo domicílio do casal;
II - de domicílio ou residência do alimentando, para a
ação em que se pedem alimentos;
III - do lugar:
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a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa
jurídica;
b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às
obrigações que a pessoa jurídica contraiu;
c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for
ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em
que se lhe exigir o cumprimento;
e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre
direito previsto no respectivo estatuto;
f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a
ação de reparação de dano por ato praticado em razão
do ofício;
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;
b) em que for réu administrador ou gestor de negócios
alheios;
V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação
de reparação de dano sofrido em razão de delito ou
acidente de veículos, inclusive aeronaves.
Seção II
Da Modificação da Competência
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se
pela conexão ou pela continência, observado o disposto
nesta Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de
conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais
ações quando houver identidade quanto às partes e à
causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais
amplo, abrange o das demais.
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente
tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo
à ação contida será proferida sentença sem resolução
de mérito, caso contrário, as ações serão
necessariamente reunidas.
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Art. 58. A reunião das ações propostas em separado farse-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial
torna prevento o juízo.
Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um
Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a
competência territorial do juízo prevento estender-se-á
sobre a totalidade do imóvel.
Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo
competente para a ação principal.
Art. 62. A competência determinada em razão da
matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por
convenção das partes.
Art. 63. As partes podem modificar a competência em
razão do valor e do território, elegendo foro onde será
proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar
de instrumento escrito e aludir expressamente a
determinado negócio jurídico.
§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores
das partes.
§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se
abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz,
que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro
de domicílio do réu.
§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da
cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de
preclusão.
Seção III
Da Incompetência
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será
alegada como questão preliminar de contestação.
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em
qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser
declarada de ofício.
§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz
decidirá imediatamente a alegação de incompetência.
§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os
autos serão remetidos ao juízo competente.
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo
juízo incompetente até que outra seja proferida, se for
o caso, pelo juízo competente.
Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu
não alegar a incompetência em preliminar de
contestação.

292
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser
alegada pelo Ministério Público nas causas em que
atuar.
Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes,
atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia
acerca da reunião ou separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência
declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a
outro juízo.

11.1.2 – Da Tutela Provisória – arts. 294 a 311
LIVRO V
Da Tutela Provisória
TÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter
antecedente ou incidental.
Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter
incidental independe do pagamento de custas.
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na
pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo,
ser revogada ou modificada.
Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a
tutela provisória conservará a eficácia durante o
período de suspensão do processo.
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que
considerar adequadas para efetivação da tutela
provisória.
Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória
observará as normas referentes ao cumprimento
provisório da sentença, no que couber.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode
ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento
de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.
Art. 302. Independentemente da reparação por dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a
efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa,
se:
I - a sentença lhe for desfavorável;

Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou
revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu
convencimento de modo claro e preciso.

II - obtida liminarmente a tutela em caráter
antecedente, não fornecer os meios necessários para a
citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da
causa e, quando antecedente, ao juízo competente para
conhecer do pedido principal.

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em
qualquer hipótese legal;

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na
ação de competência originária de tribunal e nos
recursos a tutela provisória será requerida ao órgão
jurisdicional competente para apreciar o mérito.
TÍTULO II
Da Tutela de Urgência
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
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IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou
prescrição da pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos
em que a medida tiver sido concedida, sempre que
possível.
CAPÍTULO II
Do Procedimento da Tutela Antecipada Requerida em
Caráter Antecedente
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Art. 303. Nos casos em que a urgência for
contemporânea à propositura da ação, a petição inicial
pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e
à indicação do pedido de tutela final, com a exposição
da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere
o caput deste artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a
complementação de sua argumentação, a juntada de
novos documentos e a confirmação do pedido de tutela
final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que
o juiz fixar;
II - o réu será citado e intimado para a audiência de
conciliação ou de mediação na forma do art. 334;
III - não havendo autocomposição, o prazo para
contestação será contado na forma do art. 335.
§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso
I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem
resolução do mérito.
§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste
artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de
novas custas processuais.
§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste
artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve
levar em consideração o pedido de tutela final.
§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que
pretende valer-se do benefício previsto no caput deste
artigo.
§ 6º Caso entenda que não há elementos para a
concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional
determinará a emenda da petição inicial em até 5
(cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo
ser extinto sem resolução de mérito.
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos
do art. 303, torna-se estável se da decisão que a
conceder não for interposto o respectivo recurso.
§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.
§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com
o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada estabilizada nos termos do caput.
§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos
enquanto não revista, reformada ou invalidada por
decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.
§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o
desarquivamento dos autos em que foi concedida a
medida, para instruir a petição inicial da ação a que se
refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela
antecipada foi concedida.
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§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se
após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que
extinguiu o processo, nos termos do § 1º.
§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa
julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só
será afastada por decisão que a revir, reformar ou
invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das
partes, nos termos do § 2º deste artigo.
CAPÍTULO III
Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em
Caráter Antecedente
Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação
de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a
lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito
que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se
refere o caput tem natureza antecipada, o juiz
observará o disposto no art. 303.
Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco)
dias, contestar o pedido e indicar as provas que
pretende produzir.
Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos
alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu
como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5
(cinco) dias.
Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal,
observar-se-á o procedimento comum.
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal
terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta)
dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos
em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não
dependendo do adiantamento de novas custas
processuais.
§ 1º O pedido principal pode ser formulado
conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.
§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento
de formulação do pedido principal.
§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão
intimadas para a audiência de conciliação ou de
mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou
pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.
§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para
contestação será contado na forma do art. 335.
Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em
caráter antecedente, se:
I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;
II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
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III - o juiz julgar improcedente o pedido principal
formulado pelo autor ou extinguir o processo sem
resolução de mérito.

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte;

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a
eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o
pedido, salvo sob novo fundamento.

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas
apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a
que a parte formule o pedido principal, nem influi no
julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento
for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em
prova documental adequada do contrato de depósito,
caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa;

TÍTULO III
Da Tutela da Evidência

IV - a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a
que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz
poderá decidir liminarmente.

11.2 - LEI 7.347/85
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos morais e patrimoniais causados:
(Redação
dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso
coletivo.
(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
V - por infração da ordem econômica;
pela Lei nº 12.529, de 2011).

ou

(Redação dada

VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos. (Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014)
VIII – ao patrimônio público e social.
pela Lei nº 13.004, de 2014)

(Incluído

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para
veicular pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza
institucional
cujos
beneficiários
podem
ser
individualmente determinados. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no
foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a
jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o
mesmo objeto.
(Incluído pela Medida provisória nº
2.180-35, de 2001)
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer.
Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins
desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao
consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais,
étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.
(Redação dada pela Lei nº 13.004, de
2014)
Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e
a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de
2007)
(Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº
11.448, de 2007).
II - a Defensoria Pública;
11.448, de 2007).

(Redação dada pela Lei nº

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
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IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº
11.448, de 2007).
V - a associação que, concomitantemente:
pela Lei nº 11.448, de 2007).

(Incluído

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos
termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de
2007).
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao patrimônio público e social, ao meio
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre
concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou
religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.
(Redação dada pela Lei nº
13.004, de 2014)
§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo
como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.
§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras
associações legitimadas nos termos deste artigo
habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.
§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da
ação por associação legitimada, o Ministério Público ou
outro
legitimado
assumirá
a
titularidade
ativa. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse
social evidenciado pela dimensão ou característica do
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser
protegido. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)
§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os
Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos
Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida
esta lei.
(Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, mediante cominações, que
terá
eficácia
de
título
executivo
extrajudicial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de
11.9.1990)
Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que
constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os
elementos de convicção.
Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e
tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao
Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e
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informações que julgar necessárias, a serem fornecidas
no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer
organismo público ou particular, certidões,
informações, exames ou perícias, no prazo que
assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias
úteis.
§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo,
poderá ser negada certidão ou informação, hipótese em
que a ação poderá ser proposta desacompanhada
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas
todas as diligências, se convencer da inexistência de
fundamento para a propositura da ação civil, promoverá
o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de
informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se
incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao
Conselho Superior do Ministério Público.
§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do
Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a
promoção de arquivamento, poderão as associações
legitimadas apresentar razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados
às peças de informação.
§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a
exame e deliberação do Conselho Superior do
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento.
§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a
promoção de arquivamento, designará, desde logo,
outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da
ação.
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão
de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000
(mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados
técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o
cumprimento da prestação da atividade devida ou a
cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for
suficiente ou compatível, independentemente de
requerimento do autor.
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com
ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem,
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à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento
do respectivo recurso suspender a execução da liminar,
em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para
uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a
partir da publicação do ato.
§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do
réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao
autor, mas será devida desde o dia em que se houver
configurado o descumprimento.
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a
indenização pelo dano causado reverterá a um fundo
gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos
Estaduais de que participarão necessariamente o
Ministério Público e representantes da comunidade,
sendo seus recursos destinados à reconstituição dos
bens
lesados. (Regulamento) (Regulamento)
(Regul
amento)
§ 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial
de
crédito,
em
conta
com
correção
monetária. (Renumerado do parágrafo único pela Lei
nº 12.288, de 2010)
§ 2º Havendo acordo ou condenação com fundamento
em dano causado por ato de discriminação étnica nos
termos do disposto no art. 1º desta Lei, a prestação em
dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata
o caput e será utilizada para ações de promoção da
igualdade étnica, conforme definição do Conselho
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese
de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de
Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de
danos
com
extensão
regional
ou
local,
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de
2010) (Vigência)
Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos
recursos, para evitar dano irreparável à parte.
Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado
da sentença condenatória, sem que a associação autora
lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério
Público, facultada igual iniciativa aos demais
legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de
1990)

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator,
exceto se o pedido for julgado improcedente por
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico
fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação
dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)
Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação
autora e os diretores responsáveis pela propositura da
ação serão solidariamente condenados em honorários
advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado
do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº 8.078,
de 1990)
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação
da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas
processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de
1990)
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei,
o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie
suas disposições.
Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90
(noventa) dias.
(Regulamento)
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses
difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os
dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor.
(Incluído Lei nº 8.078, de
1990)
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº
8.078, de 1990)
Art.
23.
Revogam-se
as
disposições
em
contrário. (Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078,
de 1990).

11.3 - LEI 8.078/90 (CDC)
11.3.1 – Direitos básicos do consumidor – arts. 6º e 7º
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CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado
dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de
2012) Vigência
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;
IX - (Vetado);
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III
do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com
deficiência,
observado
o
disposto
em
regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem
como dos que derivem dos princípios gerais do direito,
analogia, costumes e equidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo.

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados;

11.3.2 – Da Publicidade – arts. 36 a 38
Seção III
Da Publicidade
Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma
que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique
como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus
produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para
informação dos legítimos interessados, os dados fáticos,
técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o

consumidor a respeito da natureza, características,
qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à
violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite
da deficiência de julgamento e experiência da criança,
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de
induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é
enganosa por omissão quando deixar de informar sobre
dado essencial do produto ou serviço.
§ 4° (Vetado).
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Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da
informação ou comunicação publicitária cabe a quem as
patrocina.

11.3.3 – Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores – arts. 43 a 45
Seção VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art.
86, terá acesso às informações existentes em cadastros,
fichas, registros e dados pessoais e de consumo
arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, não podendo conter informações
negativas referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão
nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata
correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias
úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários
das informações incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter
público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de
débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos
respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer
informações que possam impedir ou dificultar novo
acesso ao crédito junto aos fornecedores.
§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste
artigo devem ser disponibilizadas em formatos
acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência,
mediante solicitação do consumidor.
(Incluído
pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor
manterão cadastros atualizados de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e
serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A
divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não
pelo fornecedor.
§ 1° É facultado o acesso às informações lá constantes
para orientação e consulta por qualquer interessado.
§ 2° Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas
regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo
único do art. 22 deste código.
Art. 45. (Vetado).

11.4 – LEI 9.507/97 (HABEAS DATA)
Art. 1º (VETADO)
Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo
registro ou banco de dados contendo informações que
sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou
que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade
produtora ou depositária das informações.
Art. 2° O requerimento será apresentado ao órgão ou
entidade depositária do registro ou banco de dados e
será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito
horas.
Parágrafo único. A decisão será comunicada ao
requerente em vinte e quatro horas.
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Art. 3° Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou
do banco de dados marcará dia e hora para que o
requerente tome conhecimento das informações.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 4° Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu
respeito, o interessado, em petição acompanhada de
documentos comprobatórios, poderá requerer sua
retificação.
§ 1° Feita a retificação em, no máximo, dez dias após a
entrada do requerimento, a entidade ou órgão
depositário do registro ou da informação dará ciência ao
interessado.
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§ 2° Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se
o interessado apresentar explicação ou contestação
sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o
fato objeto do dado, tal explicação será anotada no
cadastro do interessado.
Art. 5° (VETADO)
Art. 6° (VETADO)
Art. 7° Conceder-se-á habeas data:
I - para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro
ou banco de dados de entidades governamentais ou de
caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado,
de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro
mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou
amigável.
Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os
requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo
Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos
que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia
na segunda.
Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída
com prova:
I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de
mais de dez dias sem decisão;
II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de
mais de quinze dias, sem decisão; ou
III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o
§ 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem
decisão.
Art. 9° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se
notifique o coator do conteúdo da petição, entregandolhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de dez
dias, preste as informações que julgar necessárias.
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não
for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos
requisitos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá
recurso previsto no art. 15.
Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo
cartório corra o feito, juntará aos autos cópia autêntica
do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da
sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja
de dar recibo.
Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 9°, e ouvido
o representante do Ministério Público dentro de cinco
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dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão a ser
proferida em cinco dias.
Art. 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz
marcará data e horário para que o coator:
I - apresente ao impetrante as informações a seu
respeito, constantes de registros ou bancos de dadas;
ou
II - apresente em juízo a prova da retificação ou da
anotação feita nos assentamentos do impetrante.
Art. 14. A decisão será comunicada ao coator, por
correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama,
radiograma ou telefonema, conforme o requerer o
impetrante.
Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão
telegráfica, radiofônica ou telefônica deverão ser
apresentados à agência expedidora, com a firma do juiz
devidamente reconhecida.
Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas
data cabe apelação.
Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas
data, o recurso terá efeito meramente devolutivo.
Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o
Presidente do Tribunal ao qual competir o
conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão
da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo
para o Tribunal a que presida.
Art. 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal
Federal e dos demais Tribunais caberá ao relator a
instrução do processo.
Art. 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado
se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o
mérito.
Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade
sobre todos os atos judiciais, exceto habeas-corpus e
mandado de segurança. Na instância superior, deverão
ser levados a julgamento na primeira sessão que se
seguir à data em que, feita a distribuição, forem
conclusos ao relator.
Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá
exceder de vinte e quatro horas, a contar da
distribuição.
Art. 20. O julgamento do habeas data compete:
I - originariamente:
a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do
Presidente da República, das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas
da União, do Procurador-Geral da República e do
próprio Supremo Tribunal Federal;
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b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de
Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;

c) aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão
for proferida por juiz federal;

c) aos Tribunais Regionais Federais contra atos do
próprio Tribunal ou de juiz federal;

d) aos Tribunais Estaduais e ao do Distrito Federal e
Territórios, conforme dispuserem a respectiva
Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito
Federal;

d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal,
excetuados os casos de competência dos tribunais
federais;
e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na
Constituição do Estado;
f) a juiz estadual, nos demais casos;
II - em grau de recurso:
a) ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão
denegatória for proferida em única instância pelos
Tribunais Superiores;
b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for
proferida em única instância pelos Tribunais Regionais
Federais;

III - mediante recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição.
Art. 21. São gratuitos o procedimento administrativo
para acesso a informações e retificação de dados e para
anotação de justificação, bem como a ação de habeas
data.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.

11.5 – LEI 12.016/2009 (MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO)
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.
§ 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta
Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e
os administradores de entidades autárquicas, bem
como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas
naturais no exercício de atribuições do poder público,
somente no que disser respeito a essas atribuições.
§ 2º Não cabe mandado de segurança contra os atos de
gestão comercial praticados pelos administradores de
empresas públicas, de sociedade de economia mista e
de concessionárias de serviço público.
§ 3º Quando o direito ameaçado ou violado couber a
várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o
mandado de segurança.
Art. 2º Considerar-se-á federal a autoridade coatora se
as consequências de ordem patrimonial do ato contra o
qual se requer o mandado houverem de ser suportadas
pela União ou entidade por ela controlada.

impetrar mandado de segurança a favor do direito
originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30
(trinta) dias, quando notificado judicialmente.
Parágrafo único. O exercício do direito previsto
no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no
art. 23 desta Lei, contado da notificação.
Art. 4º Em caso de urgência, é permitido, observados os
requisitos legais, impetrar mandado de segurança por
telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de
autenticidade comprovada.
§ 1º Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a
autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio
que assegure a autenticidade do documento e a
imediata ciência pela autoridade.
§ 2º O texto original da petição deverá ser apresentado
nos 5 (cinco) dias úteis seguintes.
§ 3º Para os fins deste artigo, em se tratando de
documento eletrônico, serão observadas as regras da
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil.
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança
quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com
efeito suspensivo, independentemente de caução;

Art. 3º O titular de direito líquido e certo decorrente de
direito, em condições idênticas, de terceiro poderá
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II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo;

observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil.

III - de decisão judicial transitada em julgado.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por
objeto a compensação de créditos tributários, a entrega
de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza.

Parágrafo único. (VETADO)
Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os
requisitos estabelecidos pela lei processual, será
apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que
instruírem a primeira reproduzidos na segunda e
indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica
que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual
exerce atribuições.
§ 1º No caso em que o documento necessário à prova
do alegado se ache em repartição ou estabelecimento
público ou em poder de autoridade que se recuse a
fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará,
preliminarmente, por ofício, a exibição desse
documento em original ou em cópia autêntica e
marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10
(dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para
juntá-las à segunda via da petição.
§ 2º Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira
for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio
instrumento da notificação.
§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha
praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem
para a sua prática.
§ 4º (VETADO)
§ 5º Denega-se o mandado de segurança nos casos
previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil
§ 6º O pedido de mandado de segurança poderá ser
renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão
denegatória não lhe houver apreciado o mérito.
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição
inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10
(dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação
judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe
cópia da inicial sem documentos, para que, querendo,
ingresse no feito;
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo
de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder
ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento,
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§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou
cassada, persistirão até a prolação da sentença.
§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá
prioridade para julgamento.
§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de
liminares previstas neste artigo se estendem à tutela
antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei
no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
Art. 8º Será decretada a perempção ou caducidade da
medida liminar ex officio ou a requerimento do
Ministério Público quando, concedida a medida, o
impetrante criar obstáculo ao normal andamento do
processo ou deixar de promover, por mais de 3 (três)
dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem.
Art. 9º As autoridades administrativas, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da notificação da medida
liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se
acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou
a quem tiver a representação judicial da União, do
Estado, do Município ou da entidade apontada como
coatora cópia autenticada do mandado notificatório,
assim como indicações e elementos outros necessários
às providências a serem tomadas para a eventual
suspensão da medida e defesa do ato apontado como
ilegal ou abusivo de poder.
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o prazo legal para a impetração.
§ 1º Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro
grau caberá apelação e, quando a competência para o
julgamento do mandado de segurança couber
originariamente a um dos tribunais, do ato do relator
caberá agravo para o órgão competente do tribunal que
integre.
§ 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido
após o despacho da petição inicial.
Art. 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo
cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica
dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada,
bem como a prova da entrega a estes ou da sua recusa
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em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do art. 4ºdesta
Lei, a comprovação da remessa.

agravo de instrumento interposto contra a liminar a que
se refere este artigo.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I
do caput do art. 7º desta Lei, o juiz ouvirá o
representante do Ministério Público, que opinará,
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra
liminar concedida nas ações movidas contra o poder
público e seus agentes não prejudica nem condiciona o
julgamento do pedido de suspensão a que se refere este
artigo.

Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério
Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão,
a qual deverá ser necessariamente proferida em 30
(trinta) dias.
Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em
ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo
correio, mediante correspondência com aviso de
recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade
coatora e à pessoa jurídica interessada.
Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz
observar o disposto no art. 4º desta Lei.
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o
mandado, cabe apelação.
§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita
obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.
§ 2º Estende-se à autoridade coatora o direito de
recorrer.
§ 3º A sentença que conceder o mandado de segurança
pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos
em que for vedada a concessão da medida liminar.
§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias assegurados em sentença concessiva de
mandado de segurança a servidor público da
administração direta ou autárquica federal, estadual e
municipal somente será efetuado relativamente às
prestações que se vencerem a contar da data do
ajuizamento da inicial.
Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de
direito público interessada ou do Ministério Público e
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e
à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual
couber o conhecimento do respectivo recurso
suspender, em decisão fundamentada, a execução da
liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será
levado a julgamento na sessão seguinte à sua
interposição.
§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o
agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo
pedido de suspensão ao presidente do tribunal
competente para conhecer de eventual recurso especial
ou extraordinário.
§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se
refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a
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§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido
efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio,
a plausibilidade do direito invocado e a urgência na
concessão da medida.
§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser
suspensas em uma única decisão, podendo o presidente
do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares
supervenientes, mediante simples aditamento do
pedido original.
Art. 16. Nos casos de competência originária dos
tribunais, caberá ao relator a instrução do processo,
sendo assegurada a defesa oral na sessão do
julgamento.
Art. 16. Nos casos de competência originária dos
tribunais, caberá ao relator a instrução do processo,
sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento
do mérito ou do pedido liminar.
(Redação
dada pela Lei nº 13.676, de 2018)
Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou
denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão
competente do tribunal que integre.
Art. 17. Nas decisões proferidas em mandado de
segurança e nos respectivos recursos, quando não
publicado, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
do julgamento, o acórdão será substituído pelas
respectivas notas taquigráficas, independentemente de
revisão.
Art. 18. Das decisões em mandado de segurança
proferidas em única instância pelos tribunais cabe
recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente
previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for
denegada.
Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado
de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o
requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e
os respectivos efeitos patrimoniais.
Art. 20. Os processos de mandado de segurança e os
respectivos recursos terão prioridade sobre todos os
atos judiciais, salvo habeas corpus.
§ 1º Na instância superior, deverão ser levados a
julgamento na primeira sessão que se seguir à data em
que forem conclusos ao relator.
§ 2º O prazo para a conclusão dos autos não poderá
exceder de 5 (cinco) dias.
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Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por partido político com representação no
Congresso Nacional, na defesa de seus interesses
legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade
partidária, ou por organização sindical, entidade de
classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa
de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte,
dos seus membros ou associados, na forma dos seus
estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades,
dispensada, para tanto, autorização especial.
Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado
de segurança coletivo podem ser:
I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja
titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou
com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
II - individuais homogêneos, assim entendidos, para
efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da
atividade ou situação específica da totalidade ou de
parte dos associados ou membros do impetrante.
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença
fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo
ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1º O mandado de segurança coletivo não induz
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos
da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu
mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva.
§ 2º No mandado de segurança coletivo, a liminar só
poderá ser concedida após a audiência do
representante judicial da pessoa jurídica de direito

público, que deverá se pronunciar no prazo de 72
(setenta e duas) horas.
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado.
Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts.
46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de
segurança, a interposição de embargos infringentes e a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios,
sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de
litigância de má-fé.
Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos
do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas
em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções
administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de
abril de 1950, quando cabíveis.
Art. 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber,
as leis de organização judiciária deverão ser adaptados
às disposições desta Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contado da sua publicação.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Revogam-se as Leis nos 1.533, de 31 de
dezembro de 1951, 4.166, de 4 de dezembro de
1962, 4.348, de 26 de junho de 1964, 5.021, de 9 de
junho de 1966; o art. 3º da Lei no 6.014, de 27 de
dezembro de 1973, o art. 1º da Lei no 6.071, de 3 de
julho de 1974, o art. 12 da Lei no 6.978, de 19 de janeiro
de 1982, e o art. 2º da Lei no 9.259, de 9 de janeiro de
1996.

11.6 – LEI 4.717/1965 (AÇÃO POPULAR)
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos
Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de
sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, §
38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União
represente os segurados ausentes, de empresas
públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições
ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro
público haja concorrido ou concorra com mais de
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua,
de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do
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Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de
quaisquer
pessoas
jurídicas
ou
entidades
subvencionadas pelos cofres públicos.
§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins
referidos neste artigo, os bens e direitos de valor
econômico,
artístico,
estético,
histórico
ou
turístico.
(Redação dada pela Lei nº 6.513, de
1977)
§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para
cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com
menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da
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receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou
entidades
subvencionadas,
as
consequências
patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por
limite a repercussão deles sobre a contribuição dos
cofres públicos.
§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será
feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele
corresponda.
§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às
entidades, a que se refere este artigo, as certidões e
informações que julgar necessárias, bastando para isso
indicar a finalidade das mesmas.
§ 5º As certidões e informações, a que se refere o
parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15
(quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos
requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a
instrução de ação popular.
§ 6º Somente nos casos em que o interesse público,
devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser
negada certidão ou informação.
§ 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação
poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou
informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os
motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de
razão de segurança nacional, requisitar umas e outras;
feita a requisição, o processo correrá em segredo de
justiça, que cessará com o trânsito em julgado de
sentença condenatória.
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das
entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de
nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não
se incluir nas atribuições legais do agente que o
praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades
indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do
ato importa em violação de lei, regulamento ou outro
ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a
matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o
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ato, é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto,
explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de
direito público ou privado, ou das entidades
mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se
compreendam nas especificações do artigo anterior,
serão anuláveis, segundo as prescrições legais,
enquanto compatíveis com a natureza deles.
Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou
contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das
pessoas ou entidades referidas no art. 1º.
I - A admissão ao serviço público remunerado, com
desobediência, quanto às condições de habilitação, das
normas legais, regulamentares ou constantes de
instruções gerais.
II - A operação bancária ou de crédito real, quando:
a) for realizada com desobediência a normas legais,
regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas;
b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for
inferior ao constante de escritura, contrato ou
avaliação.
III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço
público, quando:
a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem
prévia concorrência pública ou administrativa, sem que
essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou
norma geral;
b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas
ou condições, que comprometam o seu caráter
competitivo;
c) a concorrência administrativa for processada em
condições que impliquem na limitação das
possibilidades normais de competição.
IV - As modificações ou vantagens, inclusive
prorrogações que forem admitidas, em favor do
adjudicatário, durante a execução dos contratos de
empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem
que estejam previstas em lei ou nos respectivos
instrumentos.,
V - A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos
casos em que não cabível concorrência pública ou
administrativa, quando:
a) for realizada com desobediência a normas legais,
regulamentares, ou constantes de instruções gerais;
b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente
no mercado, na época da operação;
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c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no
mercado, na época da operação.

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS
ASSISTENTES

VI - A concessão de licença de exportação ou
importação, qualquer que seja a sua modalidade,
quando:

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas
ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as
autoridades, funcionários ou administradores que
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado
o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos
do mesmo.

a) houver sido praticada com violação das normas legais
e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço;
b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de
exportador ou importador.
VII - A operação de redesconto quando sob qualquer
aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a
normas legais, regulamentares ou constantes de
instruções gerais.
VIII - O empréstimo concedido pelo Banco Central da
República, quando:
a) concedido com desobediência de quaisquer normas
legais, regulamentares,, regimentais ou constantes de
instruções gerias:
b) o valor dos bens dados em garantia, na época da
operação, for inferior ao da avaliação.
IX - A emissão, quando efetuada sem observância das
normas constitucionais, legais e regulamentadoras que
regem a espécie.
DA COMPETÊNCIA
Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é
competente para conhecer da ação, processá-la e julgála o juiz que, de acordo com a organização judiciária de
cada Estado, o for para as causas que interessem à
União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.
§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da
União, do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios
os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas
pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos
das sociedades de que elas sejam acionistas e os das
pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em
relação às quais tenham interesse patrimonial.
§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à
União e a qualquer outra pessoas ou entidade, será
competente o juiz das causas da União, se houver;
quando interessar simultaneamente ao Estado e ao
Município, será competente o juiz das causas do Estado,
se houver.
§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do
juízo para todas as ações, que forem posteriormente
intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos
fundamentos.
§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a
suspensão
liminar
do
ato
lesivo
impugnado.
(Incluído pela Lei nº 6.513, de 1977)
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§ 1º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se
for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será
proposta somente contra as outras pessoas indicadas
neste artigo.
§ 2º No caso de que trata o inciso II, item "b", do art. 4º,
quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação,
citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou
privadas e entidades referidas no art. 1º, apenas os
responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da
mesma.
§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito
privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá
abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao
lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse
público, a juízo do respectivo representante legal ou
dirigente.
§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação,
cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover
a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela
incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese,
assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.
§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como
litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.
DO PROCESSO
Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário,
previsto no Código de Processo Civil, observadas as
seguintes normas modificativas:
I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
a) além da citação dos réus, a intimação do
representante do Ministério Público;
b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial,
dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor
(art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem
necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos
de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento.
§ 1º O representante do Ministério Público
providenciará para que as requisições, a que se refere o
inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos
fixados pelo juiz.
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§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser
oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá
autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável.
II - Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários
far-se-á por edital com o prazo de 30 (trinta) dias,
afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal
oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou
Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será
gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) dias após
a entrega, na repartição competente, sob protocolo, de
uma via autenticada do mandado.
III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo
ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne
conhecida no curso do processo e antes de proferida a
sentença final de primeira instância, deverá ser citada
para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído
o prazo para contestação e produção de provas, Salvo,
quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na
forma do inciso anterior.
IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias,
prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento do
interessado, se particularmente difícil a produção de
prova documental, e será comum a todos os
interessados, correndo da entrega em cartório do
mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso
do prazo assinado em edital.
V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a
produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz
ordenará vista às partes por 10 (dez) dias, para
alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para sentença,
48 (quarenta e oito) horas após a expiração desse prazo;
havendo requerimento de prova, o processo tomará o
rito ordinário.
VI - A sentença, quando não prolatada em audiência de
instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de
15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz.
Parágrafo único. O proferimento da sentença além do
prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista de
merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e
acarretará a perda, para efeito de promoção por
antiguidade, de tantos dias quantos forem os do
retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos
e comprovado perante o órgão disciplinar competente.
Art. 8º Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo
motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o
administrador ou o dirigente, que deixar de fornecer, no
prazo fixado no art. 1º, § 5º, ou naquele que tiver sido
estipulado pelo juiz (art. 7º, n. I, letra "b"), informações
e certidão ou fotocópia de documento necessários à
instrução da causa.
Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que
entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou
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o ofício de requisição (art. 1º, § 5º, e art. 7º, n. I, letra
"b").
Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à
absolvição da instância, serão publicados editais nos
prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando
assegurado a qualquer cidadão, bem como ao
representante do Ministério Público, dentro do prazo de
90 (noventa) dias da última publicação feita, promover
o prosseguimento da ação.
Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo a final.
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação
popular, decretar a invalidade do ato impugnado,
condenará ao pagamento de perdas e danos os
responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele,
ressalvada a ação regressiva contra os funcionários
causadores de dano, quando incorrerem em culpa.
Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos
réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais
despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente
relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o
dos honorários de advogado.
Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de
direito do pedido, julgar a lide manifestamente
temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo
das custas.
Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da
causa, será indicado na sentença; se depender de
avaliação ou perícia, será apurado na execução.
§ 1º Quando a lesão resultar da falta ou isenção de
qualquer pagamento, a condenação imporá o
pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e
multa legal ou contratual, se houver.
§ 2º Quando a lesão resultar da execução fraudulenta,
simulada ou irreal de contratos, a condenação versará
sobre a reposição do débito, com juros de mora.
§ 3º Quando o réu condenado perceber dos cofres
públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até
o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais
convier ao interesse público.
§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará
sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação da
sentença condenatória.
Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência
da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei
comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato
de trabalho, o juiz, "ex-officio", determinará a remessa
de cópia autenticada das peças necessárias às
autoridades ou aos administradores a quem competir
aplicar a sanção.
Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação
da sentença condenatória de segunda instância, sem
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que o autor ou terceiro promova a respectiva execução.
o representante do Ministério Público a promoverá nos
30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave.
Art. 17. É sempre permitida às pessoas ou entidades
referidas no art. 1º, ainda que hajam contestado a ação,
promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a
execução da sentença contra os demais réus.
Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada
oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a
ação julgada improcedente por deficiência de prova;
neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova
prova.
Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela
improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação
procedente
caberá
apelação,
com
efeito
suspensivo.
(Redação dada pela Lei nº 6.014, de
1973)
§ 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de
instrumento.
(Redação dada pela Lei nº 6.014, de
1973)

Público.
1973)

(Redação dada pela Lei nº 6.014, de

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades
autárquicas:
a) o serviço estatal descentralizado com personalidade
jurídica, custeado mediante orçamento próprio,
independente do orçamento geral;
b) as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei,
para a execução de serviços de interesse público ou
social, custeados por tributos de qualquer natureza ou
por outros recursos oriundos do Tesouro Público;
c) as entidades de direito público ou privado a que a lei
tiver atribuído competência para receber e aplicar
contribuições parafiscais.
Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco)
anos.
Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código
de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os
dispositivos desta lei, nem a natureza específica da
ação.

§ 2º Das decisões proferidas contra o autor popular e
suscetíveis de recurso, poderão recorrer qualquer
cidadão e o representante do Ministério Público.
§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor
da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer
qualquer cidadão e também o Ministério

11.7 – LEI 8.429/92 (IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA)
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais
de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades
desta lei os atos de improbidade praticados contra o
patrimônio de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão
público bem como daquelas para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos de
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cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual,
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres
públicos.
Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta
lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta. Art. 4° Os agentes públicos de
qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela
estrita observância dos princípios de legalidade,
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impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos
assuntos que lhe são afetos.
Art. 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação
ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 6º No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 8º O sucessor daquele que causar lesão ao
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da
herança.
CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta
lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel
ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica,
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem,
gratificação ou presente de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado
por ação ou omissão decorrente das atribuições do
agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta,
para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem
móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas
entidades referidas no art. 1º por preço superior ao
valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta,
para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado;
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos,
máquinas, equipamentos ou material de qualquer
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natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem
como o trabalho de servidores públicos, empregados ou
terceiros contratados por essas entidades;
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática
de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade
ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre
medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer
outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida,
qualidade ou característica de mercadorias ou bens
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no
art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido
ou amparado por ação ou omissão decorrente das
atribuições do agente público, durante a atividade;
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta
lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei.
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam
Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei,
e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física
ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
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integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou
jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente
despersonalizado, ainda que de fins educativos ou
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1º desta lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação
de bem integrante do patrimônio de qualquer das
entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior
ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia
insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de
processo seletivo para celebração de parcerias com
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente;
(Redação dada pela Lei nº 13.019,
de 2014)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do
patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a
sua aplicação irregular;

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha
por objeto a prestação de serviços públicos por meio da
gestão associada sem observar as formalidades
previstas na lei;
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público
sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem
observar as formalidades previstas na lei.
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a
incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física
ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos
transferidos pela administração pública a entidades
privadas mediante celebração de parcerias, sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie;
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou
jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores
públicos transferidos pela administração pública a
entidade privada mediante celebração de parcerias,
sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com
entidades privadas sem a observância das formalidades
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e
análise das prestações de contas de parcerias firmadas
pela administração pública com entidades privadas;
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Incluído
pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
Seção II-A

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;

Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes
de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício
Financeiro ou Tributário

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço
particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor
público, empregados ou terceiros contratados por essas
entidades.

Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa
qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou
manter benefício financeiro ou tributário contrário ao
que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Incluído
pela Lei Complementar nº 157, de 2016) (Produção de
efeito)
Seção III
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Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam
Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em
razão das atribuições e que deva permanecer em
segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de
medida política ou econômica capaz de afetar o preço
de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração,
fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas
pela
administração
pública
com
entidades
privadas.
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de
acessibilidade previstos na legislação.
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da
prestação de serviços na área de saúde sem a prévia
celebração de contrato, convênio ou instrumento
congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do
fato:
I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez
anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor
do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
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fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes
o valor do dano e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8
(oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do
benefício financeiro ou tributário concedido.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei
o juiz levará em conta a extensão do dano causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim
de ser arquivada no serviço de pessoal competente.
§ 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou
companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam
sob a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e
na data em que o agente público deixar o exercício do
mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do
serviço público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou
que a prestar falsa.
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§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia
da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da
Receita Federal na conformidade da legislação do
Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a
exigência contida no caput e no § 2° deste artigo .
CAPÍTULO V

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da
medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas
ações de que trata o caput.

Do Procedimento Administrativo e do Processo
Judicial

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá
as ações necessárias à complementação do
ressarcimento do patrimônio público.

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática de
ato de improbidade.

§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto
no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de
1965.
(Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a
termo e assinada, conterá a qualificação do
representante, as informações sobre o fato e sua
autoria e a indicação das provas de que tenha
conhecimento.

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo
como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei,
sob pena de nulidade.

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a
representação, em despacho fundamentado, se esta
não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º
deste artigo. A rejeição não impede a representação ao
Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos
que, em se tratando de servidores federais, será
processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando
de servidor militar, de acordo com os respectivos
regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao
Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas
da existência de procedimento administrativo para
apurar a prática de ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou
Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar
representante para acompanhar o procedimento
administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade,
a comissão representará ao Ministério Público ou à
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do sequestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo
com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de
Processo Civil.
§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação,
o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e
aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no
exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
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§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do
juízo para todas as ações posteriormente intentadas
que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.18035, de 2001)
§ 6º A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões
fundamentadas da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a legislação vigente,
inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do
Código de Processo Civil.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará
autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para
oferecer manifestação por escrito, que poderá ser
instruída com documentos e justificações, dentro do
prazo de quinze dias.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta
dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se
convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para
apresentar contestação.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá
agravo de instrumento.
(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a
inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá
o processo sem julgamento do mérito.
(Incluído
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
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§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições
realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto
no art. 221, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera
pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar
no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o §
4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116,
de 31 de julho de 2003. (Incluído pela Lei Complementar
nº 157, de 2016)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de
reparação de dano ou decretar a perda dos bens
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa
jurídica prejudicada pelo ilícito.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe
inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante
está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos
materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do
agente público do exercício do cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida
se fizer necessária à instrução processual.

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de
Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o
Ministério Público, de ofício, a requerimento de
autoridade administrativa ou mediante representação
formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá
requisitar a instauração de inquérito policial ou
procedimento administrativo.
CAPÍTULO VII
Da Prescrição
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com
demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
III - até cinco anos da data da apresentação à
administração pública da prestação de contas final pelas
entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta
Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
(Vigência)
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de
junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e
demais disposições em contrário.

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei
independe:

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da
Independência e 104° da República.

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público,
salvo quanto à pena de ressarcimento;
(Redação
dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

FERNANDO COLLOR
Célio Borja

11.8 – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

11.8.1 – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º
TÍTULO II

CAPÍTULO I

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Dos Direitos E Deveres Individuais e Coletivos

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

313
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;
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;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva;
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;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;
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;
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;
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;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer;
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XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
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;
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;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
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;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
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;
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;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
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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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;
XXX - é garantido o direito de herança;
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";
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
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;
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;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei;
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;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático;
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;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e
o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade
física e moral;

b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
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L - às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação;
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;
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LII - não será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
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;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em
lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário
infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;
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LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso
Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que
a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo
fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres,
na forma da lei: (Vide Lei nº 7.844, de 1989)
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
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que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)

11.8.2 – Dos Direitos Políticos – arts. 14 a 16
CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal;

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de
paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período
subsequente. (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 16, de 1997)
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá
afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado
pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do
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exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
§ 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11 A ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da
lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença
transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §
4º.
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de
1993)

11.8.3 – Do Processo Legislativo – arts. 59 a 69
Seção VIII
Do Processo Legislativo
Subseção I
Disposição Geral
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração
de:

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou
de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
com o respectivo número de ordem.

I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:

IV - leis delegadas;

I - a forma federativa de Estado;

V - medidas provisórias;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

VI - decretos legislativos;

III - a separação dos Poderes;

VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Subseção II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.

IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Subseção III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma
e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
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I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da
administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União, bem como normas gerais para a
organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art. 84,
VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com
não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
III – reservada a lei complementar; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts.
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício
financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até
o último dia daquele em que foi editada.(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos
§§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias,
prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por
decreto legislativo, as relações jurídicas delas
decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da
publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso
Nacional.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente
da República poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso
Nacional sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus
pressupostos constitucionais. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até
quarenta e cinco dias contados de sua publicação,
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em
cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando
sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as
demais deliberações legislativas da Casa em que estiver
tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)

I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
b) direito penal, processual penal e processual civil;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
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§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a
vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta
dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
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§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada
na Câmara dos Deputados. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de
recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos
projetos de código.

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores
examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir
parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será
revisto pela outra, em um só turno de discussão e
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa
revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa,
de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o
§ 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o
texto original da medida provisória, esta manter-se-á
integralmente em vigor até que seja sancionado ou
vetado o projeto. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa
prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da
República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;
II - nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de
iniciativa do Presidente da República, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início
na Câmara dos Deputados.
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência
para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta
e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva Casa, com
exceção das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se ultime a votação. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela
Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias,
observado quanto ao mais o disposto no parágrafo
anterior.
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Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à
Casa iniciadora.
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação
enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que,
aquiescendo, o sancionará.
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto,
no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao
interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis, contados da data do
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito
horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do
veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do
Presidente da República importará sanção.
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro
de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo
ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 76, de 2013)
§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado,
para promulgação, ao Presidente da República.
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no
§ 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão
imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e
oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos
§ 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se
este não o fizer em igual prazo, caberá ao VicePresidente do Senado fazê-lo.
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado
somente poderá constituir objeto de novo projeto, na
mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria
absoluta dos membros de qualquer das Casas do
Congresso Nacional.
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo
Presidente da República, que deverá solicitar a
delegação ao Congresso Nacional.
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de
competência exclusiva do Congresso Nacional, os de
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competência privativa da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal, a matéria reservada à lei
complementar, nem a legislação sobre:

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a
forma de resolução do Congresso Nacional, que
especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto
pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única,
vedada qualquer emenda.

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais,
políticos e eleitorais;
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e
orçamentos.

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por
maioria absoluta.

1.9 – SÚMULAS
11.9.1 – STJ
Súmula 235
A conexão não determina a reunião dos processos, se
um deles já foi julgado.

11.9.2 – STF
Súmula 512
Não cabe condenação em honorários de advogado na
ação de mandado de segurança.

12 - DIREITO PROCESSUAL PENAL PARA CONCURSO DE DELEGADO DE
POLÍCIA CIVIL
E aí pessoal, tudo em ordem?!
Procurando direcionar os seus esforços para aquilo que é mais importante, para a matéria
que realmente cai, analisamos – uma a uma – todas as questões (da nossa matéria – processo
penal) que foram objeto de cobrança nos concursos de Delegado de Polícia Civil no ano de
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA). Assim, você pode ficar
‘afiado’ naquilo que está ‘pipocando’ nos últimos certames. Em outras palavras: tenha acesso
às normas constitucionais, aos artigos de lei e aos enunciados que mais caíram! Espero
ajudar! Abraço do professor Leonardo Tavares!

CPP
art. 5º, § 2º

PC-GO
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PC-BA
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art. 25

PC-GO

art. 39

PC-GO

art. 44

PC-GO

art. 127

PC-GO

art. 13-B

PC-GO

art. 149, § 1º

PC-GO

art. 282, I

PC-GO

art. 319

PC-GO

art. 301

PC-GO

art. 109

PC-GO

art. 157

PC-GO

art. 73

PC-GO

art. 77, I e II

PC-GO

art. 70

PC-GO

art. 159, §§ 1º e 4º

PC-GO

PC-PI

art. 17

PC-GO

PC-SP

art. 7º

PC-GO

PC-PI

art. 311

PC-GO

PC-BA

art. 318, VI

PC-GO

PC-RS

art. 156, caput e I

PC-GO

PC-PI

art. 362

PC-GO

PC-MG

art. 383

PC-GO

PC-SP

art. 399, § 2º

PC-GO

art. 244

PC-GO
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PC-MA

PC-PI

PC-RS

PC-MG

PC-MA

PC-MA

PC-SP
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art. 245, §§ 3º e 4º

PC-GO

art. 247

PC-GO

art. 243, I

PC-GO

art. 1º

PC-BA

art. 2º

PC-BA

PC-RS

art. 3º

PC-BA

PC-RS

art. 155

PC-BA

PC-PI

PC-RS

art. 209

PC-MG

art. 157, § 1º

PC-MG

PC-PI

PC-RS

art. 339

PC-MG

art. 340, III

PC-MG

art. 343

PC-MG

art. 350

PC-MG

art. 171

PC-MG

art. 173

PC-MG

art. 6º, I, II, V, VIII e IX

PC-PI

art. 10, §§ 1º, 2º e 3º

PC-PI

art. 9º

PC-PI

art. 11

PC-PI

art. 16

PC-PI

art. 12

PC-PI

art. 13, I, II e IV

PC-PI

art. 14

PC-PI

art. 158

PC-PI
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PC-SP

PC-SP

PC-SP

PC-MA
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art. 160, parágrafo único

PC-PI

art. 161

PC-PI

art. 162, caput e parágrafo único

PC-PI

art. 167

PC-PI

art. 163, parágrafo único

PC-PI

art. 168

PC-PI

art. 302, III

PC-PI

art. 306

PC-PI

PC-RS

art. 304, §§ 2º e 4º

PC-PI

PC-RS

art. 301

PC-PI

art. 310, I II e III

PC-PI

art. 312

PC-PI

art. 581, I, II, III, V e VII

PC-PI

art. 13-A

PC-RS

art. 249

PC-RS

art. 204, parágrafo único

PC-RS

art. 229

PC-RS

art. 290, caput

PC-RS

PC-SP

art. 282, §§ 5º e 6º

PC-RS

PC-MA

art. 322

PC-RS

PC-SP

art. 283, § 1º

PC-RS

art. 336

PC-RS

art. 337

PC-RS

art. 93

PC-SP
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PC-MA

324
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil

art. 252

PC-SP

art. 593, III e § 3º

PC-SP

art. 213

PC-SP

art. 358

PC-SP

art. 384, § 4º

PC-SP

art. 572, II

PC-SP

art. 18

PC-MA

art. 647

PC-MA

art. 648, VII

PC-MA

art. 316

PC-MA

CF
art. 144

PC-GO

art. 53, § 2º

PC-GO

art. 136, § 3º, IV

PC-GO

art. 5º XI

PC-BA

art. 53. § 1º

PC-MG

art. 105, I, a

PC-MG

art. 29, X

PC-MG

art. 5º, LXII e LXXVIII

PC-RS

art. 5º, XII

PC-MA

art. 5º, XLII

PC-MA

PC-RS

STJ
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Súmula STJ 122

PC-GO

Súmula STJ 96

PC-GO

Súmula STJ 140

PC-GO

Súmula STJ 438

PC-GO

Súmula STJ 546

PC-GO

Súmula STJ 244

PC-BA

Súmula STJ 444

PC-PI

Súmula STJ 21

PC-PI

Súmula STJ 107

PC-RS

Súmula STJ 62

PC-SP

Súmula STJ 75

PC-SP

PC-SP

PC-RS

STF
Súmula STF 245

PC-BA

Súmula STF 393

PC-BA

Súmula Vinc. 11

PC-BA

Súmula Vinc. 14

PC-BA

Súmula Vinc. 35

PC-BA

Súmula STF 705

PC-PI

Súmula STF 320

PC-PI

Súmula STF 319

PC-PI

Súmula STF 428

PC-PI

Súmula STF 708

PC-PI

Súmula STF 706

PC-PI
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PC-RS

PC-SE
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Súmula STF 712

PC-PI

Súmula STF 714

PC-RS

Súmula STF 713

PC-SP

Súmula Vinc. 45

PC-SP

Súmula STF 521

PC-SP

Súmula STF 145

PC-SP

Súmula STF 524

PC-MA

PC-MA

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

12.1 – CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
12.1.1 – Disposições Preliminares – arts. 1º a 3º
LIVRO I
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território
brasileiro, por este Código, ressalvados:
I - os tratados, as convenções e regras de direito
internacional;
II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da
República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos
com os do Presidente da República, e dos ministros do
Supremo Tribunal Federal, nos crimes de
responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código
aos processos referidos nos nos. IV e V, quando as leis
especiais que os regulam não dispuserem de modo
diverso.
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a
vigência da lei anterior.
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação
extensiva e aplicação analógica, bem como o
suplemento dos princípios gerais de direito.

III - os processos da competência da Justiça Militar;
IV - os processos da competência do tribunal especial
(Constituição, art. 122, no 17);
V - os processos por crimes de imprensa. (Vide ADPF nº
130)

12.1.2 – Inquérito Policial – arts. 5º a 23
TÍTULO II
DO INQUÉRITO POLICIAL

Estratégia Carreira Jurídica
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Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas
autoridades policiais no território de suas respectivas
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circunscrições e terá por fim a apuração das infrações
penais e da sua autoria.

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a
acareações;

Parágrafo único. A competência definida neste artigo
não excluirá a de autoridades administrativas, a quem
por lei seja cometida a mesma função.

VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de
corpo de delito e a quaisquer outras perícias;

Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial
será iniciado:
I - de ofício;
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do
Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou
de quem tiver qualidade para representá-lo.
§ 1º O requerimento a que se refere o no II conterá
sempre que possível:
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
b) a individualização do indiciado ou seus sinais
característicos e as razões de convicção ou de presunção
de ser ele o autor da infração, ou os motivos de
impossibilidade de o fazer;
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua
profissão e residência.
§ 2º Do despacho que indeferir o requerimento de
abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de
Polícia.
§ 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento
da existência de infração penal em que caiba ação
pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicála à autoridade policial, e esta, verificada a procedência
das informações, mandará instaurar inquérito.
§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública
depender de representação, não poderá sem ela ser
iniciado.
§ 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial
somente poderá proceder a inquérito a requerimento
de quem tenha qualidade para intentá-la.
Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da
infração penal, a autoridade policial deverá:
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se
alterem o estado e conservação das coisas, até a
chegada dos peritos criminais:
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato,
após liberados pelos peritos criminais;
III - colher todas as provas que servirem para o
esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
IV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for
aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste
Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas
testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura;

Estratégia Carreira Jurídica
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VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo
datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua
folha de antecedentes;
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto
de vista individual, familiar e social, sua condição
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e
depois do crime e durante ele, e quaisquer outros
elementos que contribuírem para a apreciação do seu
temperamento e caráter.
X - colher informações sobre a existência de filhos,
respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o
nome e o contato de eventual responsável pelos
cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.
Art. 7º Para verificar a possibilidade de haver a infração
sido praticada de determinado modo, a autoridade
policial poderá proceder à reprodução simulada dos
fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a
ordem pública.
Art. 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o
disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro.
Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num
só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e,
neste caso, rubricadas pela autoridade.
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias,
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver
preso preventivamente, contado o prazo, nesta
hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de
prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto,
mediante fiança ou sem ela.
§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver
sido apurado e enviará autos ao juiz competente.
§ 2º No relatório poderá a autoridade indicar
testemunhas que não tiverem sido inquiridas,
mencionando o lugar onde possam ser encontradas.
§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado
estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a
devolução dos autos, para ulteriores diligências, que
serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.
Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos
que interessarem à prova, acompanharão os autos do
inquérito.
Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou
queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
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I - fornecer às autoridades judiciárias as informações
necessárias à instrução e julgamento dos processos;
II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo
Ministério Público;
III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas
autoridades judiciárias;
IV - representar acerca da prisão preventiva.
Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no
art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do
Ministério Público ou o delegado de polícia poderá
requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de
empresas da iniciativa privada, dados e informações
cadastrais da vítima ou de suspeitos.
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá:
I - o nome da autoridade requisitante;
II - o número do inquérito policial; e
III - a identificação da unidade de polícia judiciária
responsável pela investigação.
Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos
crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do
Ministério Público ou o delegado de polícia poderão
requisitar, mediante autorização judicial, às empresas
prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou
telemática que disponibilizem imediatamente os meios
técnicos adequados – como sinais, informações e outros
– que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos
do delito em curso.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa
posicionamento da estação de cobertura, setorização e
intensidade de radiofrequência.
§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal:
I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de
qualquer natureza, que dependerá de autorização
judicial, conforme disposto em lei;
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia
móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias,
renovável por uma única vez, por igual período;
III - para períodos superiores àquele de que trata o
inciso II, será necessária a apresentação de ordem
judicial.
§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito
policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, contado do registro da
respectiva ocorrência policial.
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§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12
(doze) horas, a autoridade competente requisitará às
empresas prestadoras de serviço de telecomunicações
e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os
meios técnicos adequados – como sinais, informações e
outros – que permitam a localização da vítima ou dos
suspeitos do delito em curso, com imediata
comunicação ao juiz.
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o
indiciado poderão requerer qualquer diligência, que
será realizada, ou não, a juízo da autoridade.
Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado
curador pela autoridade policial.
Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a
devolução do inquérito à autoridade policial, senão para
novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da
denúncia.
Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar
arquivar autos de inquérito.
Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do
inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder
a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.
Art. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os
autos do inquérito serão remetidos ao juízo
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido
ou de seu representante legal, ou serão entregues ao
requerente, se o pedir, mediante traslado.
Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade.
Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que
lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá
mencionar quaisquer anotações referentes a
instauração de inquérito contra os requerentes.
Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá
sempre de despacho nos autos e somente será
permitida quando o interesse da sociedade ou a
conveniência da investigação o exigir.
Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não
excederá de três dias, será decretada por despacho
fundamentado do Juiz, a requerimento da autoridade
policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado,
em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III,
do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.
4.215, de 27 de abril de 1963)
Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que
houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade
com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a
que esteja procedendo, ordenar diligências em
circunscrição de outra, independentemente de

329
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil
precatórias ou requisições, e bem assim providenciará,
até que compareça a autoridade competente, sobre
qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra
circunscrição.

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao
juiz competente, a autoridade policial oficiará ao
Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição
congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido
distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à
pessoa do indiciado.

12.1.3 – Ação Penal – arts. 25 a 63
TÍTULO III
DA AÇÃO PENAL
Art. 25. A representação será irretratável, depois de
oferecida a denúncia.
Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de
apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação,
o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões
invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de
informação ao procurador-geral, e este oferecerá a
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público
para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento,
ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal,
cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiála e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os
termos do processo, fornecer elementos de prova,
interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência
do querelante, retomar a ação como parte principal.
Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para
representá-lo caberá intentar a ação privada.
Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido,
pessoalmente ou por procurador com poderes
especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao
juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade
policial.

§ 1º A representação feita oralmente ou por escrito,
sem assinatura devidamente autenticada do ofendido,
de seu representante legal ou procurador, será reduzida
a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente
o órgão do Ministério Público, quando a este houver
sido dirigida.
§ 2º A representação conterá todas as informações que
possam servir à apuração do fato e da autoria.
§ 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a
autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo
competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.
§ 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante
este reduzida a termo, será remetida à autoridade
policial para que esta proceda a inquérito.
§ 5º O órgão do Ministério Público dispensará o
inquérito, se com a representação forem oferecidos
elementos que o habilitem a promover a ação penal, e,
neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze
dias.
Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com
poderes especiais, devendo constar do instrumento do
mandato o nome do querelante e a menção do fato
criminoso, salvo quando tais esclarecimentos
dependerem de diligências que devem ser previamente
requeridas no juízo crimina

12.1.4 – Competência – arts. 69 a 91
TÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA
CAPÍTULO I
Da Competência Pelo Lugar da Infração
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo
lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato
de execução.
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§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a
infração se consumar fora dele, a competência será
determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no
Brasil, o último ato de execução.
§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora
do território nacional, será competente o juiz do lugar
em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido
ou devia produzir seu resultado.
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§ 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou
mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter
sido a infração consumada ou tentada nas divisas de
duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á
pela prevenção.

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas
reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora
diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas
contra as outras;

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou
permanente, praticada em território de duas ou mais
jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas
para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir
impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

CAPÍTULO II

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de
suas circunstâncias elementares influir na prova de
outra infração.

Da Competência Pelo Domicílio ou Residência do Réu
Art. 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o
querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da
residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da
infração.
CAPÍTULO V
Da Competência Por Conexão Ou Continência

Art. 77. A competência será determinada pela
continência quando:
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma
infração;
II - no caso de infração cometida nas condições previstas
nos arts. 51, § 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código
Penal.

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

12.1.5 – Questões e Processos Incidentes – arts. 92 a 154
TÍTULO VI
DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES
CAPÍTULO I
Das Questões Prejudiciais
Art. 92. Se a decisão sobre a existência da infração
depender da solução de controvérsia, que o juiz repute
séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso
da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja
a controvérsia dirimida por sentença passada em
julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das
testemunhas e de outras provas de natureza urgente.
Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o
Ministério Público, quando necessário, promoverá a
ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com
a citação dos interessados.
Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração
penal depender de decisão sobre questão diversa da
prevista no artigo anterior, da competência do juízo
cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvêla, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja
de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a
lei civil limite, suspender o curso do processo, após a
inquirição das testemunhas e realização das outras
provas de natureza urgente.
§ 1º O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá
ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for
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imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível
tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir
o processo, retomando sua competência para resolver,
de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da
defesa.
§ 2º Do despacho que denegar a suspensão não caberá
recurso.
§ 3º Suspenso o processo, e tratando-se de crime de
ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir
imediatamente na causa cível, para o fim de promoverlhe o rápido andamento.
Art. 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos
dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício
ou a requerimento das partes.
CAPÍTULO II
Das Exceções
Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz
reconhecer motivo que o torne incompetente, declarálo-á nos autos, haja ou não alegação da parte,
prosseguindo-se na forma do artigo anterior.
CAPÍTULO VI
Das Medidas Assecuratórias
Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério
Público ou do ofendido, ou mediante representação da
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autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em
qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida
a denúncia ou queixa.
CAPÍTULO VIII
Da Insanidade Mental do Acusado
Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade
mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do
curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge
do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
§ 1º O exame poderá ser ordenado ainda na fase do
inquérito, mediante representação da autoridade
policial ao juiz competente.

§ 2º O juiz nomeará curador ao acusado, quando
determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já
iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que
possam ser prejudicadas pelo adiamento.
Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver
preso, será internado em manicômio judiciário, onde
houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos,
em estabelecimento adequado que o juiz designar.
§ 1º O exame não durará mais de quarenta e cinco dias,
salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de
maior prazo.
§ 2º Se não houver prejuízo para a marcha do processo,
o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos
peritos, para facilitar o exame.

12.1.6 – Provas – arts. 155 a 250
TÍTULO VII
DA PROVA
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº
11.690, de 2008)
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas
serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer,
sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a
produção antecipada de provas consideradas urgentes
e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº
11.690, de 2008)
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de
proferir sentença, a realização de diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei
nº 11.690, de 2008)
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim
entendidas as obtidas em violação a normas
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constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº
11.690, de 2008)
§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das
ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de
causalidade entre umas e outras, ou quando as
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte
independente das primeiras. (Incluído pela Lei nº
11.690, de 2008)
§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si
só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da
investigação ou instrução criminal, seria capaz de
conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei nº
11.690, de 2008)
§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova
declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão
judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
CAPÍTULO II
Do Exame do Corpo de Delito, e das Perícias Em Geral
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do
exame de corpo de delito quando se tratar de crime que
envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018)
I - violência doméstica e familiar contra mulher;
(Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018)
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II - violência contra criança, adolescente, idoso ou
pessoa com deficiência. (Incluído dada pela Lei nº
13.721, de 2018)
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias
serão realizados por perito oficial, portador de diploma
de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de
2008)
§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por
2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de
curso superior preferencialmente na área específica,
dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada
com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº
11.690, de 2008)
§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de
bem e fielmente desempenhar o encargo.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao
assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao
acusado a formulação de quesitos e indicação de
assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão
pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do
laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas
desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às
partes, quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de
2008)
I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a
prova ou para responderem a quesitos, desde que o
mandado de intimação e os quesitos ou questões a
serem esclarecidas sejam encaminhados com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo
apresentar as respostas em laudo complementar;
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar
pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser
inquiridos em audiência. (Incluído pela Lei nº 11.690, de
2008)
§ 6º Havendo requerimento das partes, o material
probatório que serviu de base à perícia será
disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que
manterá sempre sua guarda, e na presença de perito
oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for
impossível a sua conservação. (Incluído pela Lei nº
11.690, de 2008)
§ 7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais
de uma área de conhecimento especializado, poder-seá designar a atuação de mais de um perito oficial, e a
parte indicar mais de um assistente técnico.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
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Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde
descreverão minuciosamente o que examinarem, e
responderão aos quesitos formulados. (Redação dada
pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)
Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no
prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser
prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos
peritos. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)
Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito
em qualquer dia e a qualquer hora.
Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas
depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos
sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes
daquele prazo, o que declararão no auto.
Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará
o simples exame externo do cadáver, quando não
houver infração penal que apurar, ou quando as lesões
externas permitirem precisar a causa da morte e não
houver necessidade de exame interno para a verificação
de alguma circunstância relevante.
Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro
exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a
exame complementar por determinação da autoridade
policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do
Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de
seu defensor.
§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente
o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a
deficiência ou retificá-lo.
§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do
delito no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, deverá ser
feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da
data do crime.
§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida
pela prova testemunhal.
Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver
sido praticada a infração, a autoridade providenciará
imediatamente para que não se altere o estado das
coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir
seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas
elucidativos. (Vide Lei nº 5.970, de 1973)
Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as
alterações do estado das coisas e discutirão, no
relatório, as conseqüências dessas alterações na
dinâmica dos fatos. (Incluído pela Lei nº 8.862, de
28.3.1994)
Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou
rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por
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meio de escalada, os peritos, além de descrever os
vestígios, indicarão com que instrumentos, por que
meios e em que época presumem ter sido o fato
praticado.
Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a
causa e o lugar em que houver começado, o perigo que
dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio
alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais
circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.
CAPÍTULO VI
Das Testemunhas
Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha
manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando
inseparáveis da narrativa do fato.
CAPÍTULO VIII
Da Acareação
Art. 229. A acareação será admitida entre acusados,
entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre
acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as
pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas
declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.
Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados,
para que expliquem os pontos de divergências,
reduzindo-se a termo o ato de acareação.
CAPÍTULO XI
Da Busca e Apreensão
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas
razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra
h do parágrafo anterior.
Art. 243. O mandado de busca deverá:
I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que
será realizada a diligência e o nome do respectivo
proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal,
o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que
a identifiquem;
II - mencionar o motivo e os fins da diligência;
III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela
autoridade que o fizer expedir.
§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio
texto do mandado de busca.
§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em
poder do defensor do acusado, salvo quando constituir
elemento do corpo de delito.
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.
Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de
dia, salvo se o morador consentir que se realizem à
noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores
mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o
represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.
§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará
previamente sua qualidade e o objeto da diligência.
§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta
e forçada a entrada.
§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o
emprego de força contra coisas existentes no interior da
casa, para o descobrimento do que se procura.

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados
na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando
ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser
intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se
houver e estiver presente.

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou
à defesa do réu;

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai
procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que
o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à
elucidação do fato;

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será
imediatamente apreendida e posta sob custódia da
autoridade ou de seus agentes.

g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma
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§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto
circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas
presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º.
Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo
anterior, quando se tiver de proceder a busca em
compartimento habitado ou em aposento ocupado de
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habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao
público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes
vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa
procurada, os motivos da diligência serão comunicados
a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou
transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois
a percam de vista;

Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo
que não moleste os moradores mais do que o
indispensável para o êxito da diligência.

b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por
informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias,
que está sendo removida ou transportada em
determinada direção, forem ao seu encalço.

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher,
se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão
penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de
outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem
no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentarse à competente autoridade local, antes da diligência ou
após, conforme a urgência desta.

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões
para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas
referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou
da legalidade dos mandados que apresentarem,
poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de
modo que não se frustre a diligência

12.1.7 – Figuras do processo – arts. 251 a 281
TÍTULO VIII
DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E
DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA
JUSTIÇA
CAPÍTULO I
Do Juiz
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no
processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente,
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado,
órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar
da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas
funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância,
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente,
consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente
interessado no feito.
CAPÍTULO IV
Dos Assistentes
Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá
intervir, como assistente do Ministério Público, o
ofendido ou seu representante legal, ou, na falta,
qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.
Art. 269. O assistente será admitido enquanto não
passar em julgado a sentença e receberá a causa no
estado em que se achar.

12.1.8 – Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória – arts. 282 a 350
TÍTULO IX
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA
LIBERDADE PROVISÓRIA
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
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Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título
deverão ser aplicadas observando-se a: Redação dada
pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
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II - adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente. (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz,
de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no
curso da investigação criminal, por representação da
autoridade policial ou mediante requerimento do
Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de
ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de
medida cautelar, determinará a intimação da parte
contrária, acompanhada de cópia do requerimento e
das peças necessárias, permanecendo os autos em
juízo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente
ou do querelante, poderá substituir a medida, impor
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou
substituí-la quando verificar a falta de motivo para que
subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem
razões que a justifiquem. (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não
for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de
sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva. (Redação dada
pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título não se
aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou
alternativamente cominada pena privativa de liberdade.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a
qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à
inviolabilidade do domicílio. (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao
território de outro município ou comarca, o executor
poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar,
apresentando-o imediatamente à autoridade local, que,
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depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante,
providenciará para a remoção do preso.
§ 1º - Entender-se-á que o executor vai em perseguição
do réu, quando:
a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção,
embora depois o tenha perdido de vista;
b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que
o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual
direção, pelo lugar em que o procure, for no seu
encalço.
§ 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas
razões para duvidar da legitimidade da pessoa do
executor ou da legalidade do mandado que apresentar,
poderão pôr em custódia o réu, até que fique
esclarecida a dúvida.
CAPÍTULO II
Da Prisão em Flagrante
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que
seja encontrado em flagrante delito.
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça
presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o
agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência.
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade
competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde
logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo
e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à
oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao
interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é
feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas
assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.
(Redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005)
§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra
o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão,
exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e
prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para
isso for competente; se não o for, enviará os autos à
autoridade que o seja.
§ 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o
auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o
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condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas
que hajam testemunhado a apresentação do preso à
autoridade.
§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber
ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será
assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua
leitura na presença deste. (Redação dada pela Lei nº
11.113, de 2005)
§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá
constar a informação sobre a existência de filhos,
respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o
nome e o contato de eventual responsável pelos
cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão,
qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o
auto, depois de prestado o compromisso legal.
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente, ao Ministério Público e à família do preso
ou à pessoa por ele indicada. (Redação dada pela Lei nº
12.403, de 2011).
§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização
da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto
de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o
nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria
Pública. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante
recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com
o motivo da prisão, o nome do condutor e os das
testemunhas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da
autoridade, ou contra esta, no exercício de suas
funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz
de prisão, as declarações que fizer o preso e os
depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado
pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e
remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar
conhecimento do fato delituoso, se não o for a
autoridade que houver presidido o auto.

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do art. 312
deste Código, e se revelarem inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão
em flagrante, que o agente praticou o fato nas
condições constantes dos incisos I a III do caput do art.
23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder
ao acusado liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena
de revogação. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
CAPÍTULO III
Da Prisão Preventiva
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou
do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada
pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a
requerimento do Ministério Público, do querelante ou
do assistente, ou por representação da autoridade
policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá
ser decretada em caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será
admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se
tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à
do lugar mais próximo.

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em
liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em
flagrante.

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto
no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o
juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
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III - se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo
ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
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medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão
preventiva quando houver dúvida sobre a identidade
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos
suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser
colocado imediatamente em liberdade após a
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a
manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e
318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
CAPÍTULO V
Das Outras Medidas Cautelares
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar
atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se,
no correr do processo, verificar a falta de motivo para
que subsista, bem como de novo decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada
pela Lei nº 5.349, de 3.11.1967)

II - proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato,
deva o indiciado ou acusado permanecer distante
desses locais para evitar o risco de novas infrações;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

CAPÍTULO IV

III - proibição de manter contato com pessoa
determinada quando, por circunstâncias relacionadas
ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer
distante; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Da Prisão Domiciliar
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença
grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de
2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos
cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de
2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave
ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
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IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos
dias de folga quando o investigado ou acusado tenha
residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
VI - suspensão do exercício de função pública ou de
atividade de natureza econômica ou financeira quando
houver justo receio de sua utilização para a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de
crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semiimputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de
reiteração; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para
assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar
a obstrução do seu andamento ou em caso de
resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela
Lei nº 12.403, de 2011).
IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições
do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com
outras medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).
Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será
comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de
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fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o
indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
CAPÍTULO VI
Da Liberdade Provisória Com ou Sem Fiança
Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas
cautelares previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art. 282 deste
Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 322. A autoridade policial somente poderá
conceder fiança nos casos de infração cuja pena
privativa de liberdade máxima não seja superior a 4
(quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será
requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito)
horas.
Art. 323. Não será concedida fiança: (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).
I - nos crimes de racismo; (Redação dada pela Lei nº
12.403, de 2011).
II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes
hediondos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado
fiança anteriormente concedida ou infringido, sem
motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem
os arts. 327 e 328 deste Código; (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda
no caso da prescrição depois da sentença condenatória
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar
em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou
declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir,
atualizado, será restituído sem desconto, salvo o
disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na
espécie será cassada em qualquer fase do processo.
Art. 339. Será também cassada a fiança quando
reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso
de inovação na classificação do delito.
Art. 340. Será exigido o reforço da fiança:
I - quando a autoridade tomar, por engano, fiança
insuficiente;
II - quando houver depreciação material ou
perecimento dos bens hipotecados ou caucionados, ou
depreciação dos metais ou pedras preciosas;
III - quando for inovada a classificação do delito.
Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será
recolhido à prisão, quando, na conformidade deste
artigo, não for reforçada.
Art. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o
acusado: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - regularmente intimado para ato do processo, deixar
de comparecer, sem motivo justo; (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
II - deliberadamente praticar ato de obstrução ao
andamento do processo; (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
III - descumprir medida cautelar imposta
cumulativamente com a fiança; (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
IV - resistir injustificadamente a ordem judicial;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - em caso de prisão civil ou militar; (Redação dada pela
Lei nº 12.403, de 2011).

V - praticar nova infração penal dolosa. (Incluído pela Lei
nº 12.403, de 2011).

III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).
(Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 343. O quebramento injustificado da fiança
importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao
juiz decidir sobre a imposição de outras medidas
cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão
preventiva. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - quando presentes os motivos que autorizam a
decretação da prisão preventiva (art. 312).
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança
servirão ao pagamento das custas, da indenização do
dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for
condenado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
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Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às
obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código
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e a outras medidas cautelares, se for o caso.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem
motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas

impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282
deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).

12.1.9 – Citações e Intimações – arts. 351 a 372
TÍTULO X
DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES
CAPÍTULO I
Das Citações
Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do
chefe do respectivo serviço.
Art. 359. O dia designado para funcionário público
comparecer em juízo, como acusado, será notificado
assim a ele como ao chefe de sua repartição.
Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente
citado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por
edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser
citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e
procederá à citação com hora certa, na forma
estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa,
se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado
defensor dativo.

12.1.10 – Sentença – arts. 381 a 392
TÍTULO XII
DA SENTENÇA
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato
contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência,
tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela
Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Se, em conseqüência de definição jurídica diversa,
houver possibilidade de proposta de suspensão
condicional do processo, o juiz procederá de acordo
com o disposto na lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).
§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro
juízo, a este serão encaminhados os autos.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência
de prova existente nos autos de elemento ou
circunstância da infração penal não contida na
acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia
ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude
desta houver sido instaurado o processo em crime de
ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento,
quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº
11.719, de 2008).
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§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao
aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco)
dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de
qualquer das partes, designará dia e hora para
continuação da audiência, com inquirição de
testemunhas, novo interrogatório do acusado,
realização de debates e julgamento. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
§ 3º Aplicam-se as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383
ao caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).
§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até
3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando
o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 5º Não recebido o aditamento, o processo
prosseguirá. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
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12.1.11 – Processo Comum – arts. 394 a 497
LIVRO II
DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE
TÍTULO I
DO PROCESSO COMUM
CAPÍTULO I
Da Instrução Criminal
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz
designará dia e hora para a audiência, ordenando a
intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério
Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8
(oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito)
pela defesa. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Nesse número não se compreendem as que não
prestem compromisso e as referidas. (Incluído pela Lei
nº 11.719, de 2008).
§ 2º A parte poderá desistir da inquirição de qualquer
das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no
art. 209 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).

§ 1º O acusado preso será requisitado para comparecer
ao interrogatório, devendo o poder público
providenciar sua apresentação. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).

12.1.12 – Nulidades – arts. 563 a 573
LIVRO III
DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL
TÍTULO I
DAS NULIDADES
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para
a defesa.
Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:
I - as da instrução criminal dos processos da
competência do júri, nos prazos a que se refere o art.
406;
II - as da instrução criminal dos processos de
competência do juiz singular e dos processos especiais,
salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos
prazos a que se refere o art. 500;
III - as do processo sumário, no prazo a que se refere o
art. 537, ou, se verificadas depois desse prazo, logo
depois de aberta a audiência e apregoadas as partes;

VI - as de instrução criminal dos processos de
competência do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais de Apelação, nos prazos a que se refere o art.
500;
VII - se verificadas após a decisão da primeira instância,
nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o
julgamento do recurso e apregoadas as partes;
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em
sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.
Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, Ill, d e e,
segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas:
I - se não forem argüidas, em tempo oportuno, de
acordo com o disposto no artigo anterior;
II - se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o
seu fim;
III - se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os
seus efeitos.

IV - as do processo regulado no Capítulo VII do Título II
do Livro II, logo depois de aberta a audiência;
V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois
de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art.
447);
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12.1.13 – Recursos – arts. 574 a 667
TÍTULO II
DOS RECURSOS EM GERAL
CAPÍTULO II
Do Recurso em Sentido Estrito
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo;
III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de
suspeição; Art. 563. Nenhum ato será declarado
IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº
11.689, de 2008)
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar
inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão
preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória
ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei
nº 7.780, de 22.6.1989)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro
modo, extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da
prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão
condicional da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento
condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no
todo ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude
de questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos
casos em que a lei admita a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão
simples.
CAPÍTULO III
Da Apelação
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
I - das sentenças definitivas de condenação ou
absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada
pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas,
proferidas por juiz singular nos casos não previstos no
Capítulo anterior; (Redação dada pela Lei nº 263, de
23.2.1948)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; (Redação
dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei
expressa ou à decisão dos jurados; (Redação dada pela
Lei nº 263, de 23.2.1948)
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena ou da medida de segurança; (Redação dada pela
Lei nº 263, de 23.2.1948)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
§ 1º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei
expressa ou divergir das respostas dos jurados aos
quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.
(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
§ 2º Interposta a apelação com fundamento no no III, c,
deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento,
retificará a aplicação da pena ou da medida de
segurança. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

XX - que impuser medida de segurança por transgressão
de outra;

§ 3º Se a apelação se fundar no no III, d, deste artigo, e
o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos
jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo
julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo,
segunda apelação. (Incluído pela Lei nº 263, de
23.2.1948)

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança,
nos casos do art. 774;

§ 4º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o
recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de
transitar a sentença em julgado;
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da decisão se recorra. (Parágrafo único renumerado
pela Lei nº 263, de 23.2.1948).

III - quando quem ordenar a coação não tiver
competência para fazê-lo;

CAPÍTULO X

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a
coação;

Do Habeas Corpus e seu Processo
Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos
de punição disciplinar.
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos
casos em que a lei a autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
VII - quando extinta a punibilidade.

I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que
determina a lei;

12.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL
12.2.1 – Direitos e Garantias Fundamentais - arts. 5º a 17
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 residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
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; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)
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; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária;

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

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;

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;

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
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12.2.2 – Deputados e Senadores – arts. 53 a 56
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO V
Dos Deputados e Senadores
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil
e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras
e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
35, de 2001)
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou
Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o
Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa
respectiva, que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros,
poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de
2001)
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa
respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco
dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição,
enquanto durar o mandato.
(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam
informações.
(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de
2001)
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores
subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser
suspensas mediante o voto de dois terços dos membros
da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do
recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis
com a execução da medida. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)

12.2.3 - Incomunicabilidade e Estado de Defesa – art. 136, § 3º, IV
TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
CAPÍTULO I
Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio
Seção I
Do Estado de Defesa

prontamente restabelecer, em locais restritos e
determinados, a ordem pública ou a paz social
ameaçadas por grave e iminente instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes
proporções na natureza. [...]
§ 3º Na vigência do estado de defesa: [...]
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
decretar estado de defesa para preservar ou
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12.3 - SÚMULAS
12.3.1 – Superior Tribunal de Justiça
Súmula 21
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo
na instrução.
Súmula 62
Compete a Justiça Estadual processar e julgar o crime de
falsa anotação na carteira de trabalho e previdência
social, atribuído a empresa privada.
Súmula 75
Compete a justiça comum estadual processar e julgar o
policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga
de preso de estabelecimento penal.
Súmula 96
O crime de extorsão consuma-se independentemente
da obtenção da vantagem indevida.

estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do
Código de Processo Penal.
Súmula 140
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar
crime em que o indígena figure como autor ou vítima.
Súmula 244
Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o
crime de estelionato mediante cheque sem provisão de
fundos.
Súmula 438
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena
hipotética, independentemente da existência ou sorte
do processo penal.
Súmula 444

Súmula 107
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar
crime de estelionato praticado mediante falsificação das
guias
de
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias, quando não ocorrente lesão a
autarquia federal.
Súmula 122

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base.
Súmula 546
A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou
órgão ao qual foi apresentado o documento público,
não importando a qualificação do órgão expedidor.

Compete à Justiça Federal o processo e julgamento
unificado dos crimes conexos de competência federal e

12.3.2 – Supremo Tribunal Federal
Súmula Vinculante 11
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado.
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Súmula Vinculante 14
É direito do defensor, no interesse do representado, ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa.
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Súmula 521
Súmula Vinculante 3.
A homologação da transação penal prevista no artigo 76
da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e,
descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação
anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a
continuidade da persecução penal mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito
policial.
Súmula Vinculante 45
A competência constitucional do Tribunal do Júri
prevalece sobre o foro por prerrogativa de função
estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.
Súmula 145
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação.
Súmula 245
A imunidade parlamentar não se estende ao co-réu sem
essa prerrogativa.
Súmula 319
O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal
Federal, em habeas corpus ou mandado de segurança,
é de cinco dias.
Súmula 320
A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica
prejudicada pela demora da juntada, por culpa do
cartório.
Súmula 393
Para requerer revisão criminal, o condenado não é
obrigado a recolher-se à prisão.
Súmula 428
Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório
no prazo legal, embora despachada tardiamente.

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

O foro competente para o processo e julgamento dos
crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão
dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local
onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado.
Súmula 524
Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a
requerimento do promotor de justiça, não pode a ação
penal ser iniciada, sem novas provas.
Súmula 705
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada
sem a assistência do defensor, não impede o
conhecimento da apelação por este interposta.
Súmula 706
É relativa a nulidade decorrente da inobservância da
competência penal por prevenção.
Súmula 708
É nulo o julgamento da apelação se, após a
manifestação nos autos da renúncia do único defensor,
o réu não foi previamente intimado para constituir
outro.
Súmula 712
É nula a decisão que determina o desaforamento de
processo da competência do júri sem audiência da
defesa.
Súmula 713
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri
é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
Súmula 714
É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante
queixa, e do Ministério Público, condicionada à
representação do ofendido, para a ação penal por crime
contra a honra de servidor público em razão do exercício
de suas funções.
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13 - DIREITO TRIBUTÁRIO PARA CONCURSO DE DELEGADO DE POLÍCIA
CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Mateus Pontalti, professor de Direito Tributário do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria. A partir
do portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados
nas provas objetivas:

Código Tributário Nacional
art. 132

PC-BA

art. 144, parágrafo primeiro

PC-BA

art. 151, inciso II

PC-BA

art. 114

PC-GO

art. 200

PC-GO

Art. 113

PC-PI

Art. 175, inciso I

PC-PI

Art. 142

PC-PI

Art. 185

PC-PI

CF/88
art. 150, inciso I

PC-GO

art. 150, inciso VI, alínea b

PC-GO

Súmulas Vinculantes STF
Súmula Vinculante nº 52
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A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

13.1 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
13.1.1 - Fato Gerador – arts. 113 e 114
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou

negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a
situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência.

13.1.2 - Responsabilidade Tributária – art. 132
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que
resultar de fusão, transformação ou incorporação de
outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos
até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos
casos de extinção de pessoas jurídicas de direito
privado, quando a exploração da respectiva atividade
seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou
seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob
firma individual.

13.1.3 - Crédito Tributários – arts. 142; 144, § 1º; 151; 175; 185
Art. 142. Compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração
ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.

Parágrafo único. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
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I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
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IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
VI – o parcelamento.
de 2001)

(Incluído pela Lcp nº 104,

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes
da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou
dela conseqüentes.
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;

II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela conseqüente.
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou
oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito
passivo em débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida
ativa.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na
hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens
ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

13.1.3 - Administração Tributária – art. 200
Art. 200. As autoridades administrativas federais
poderão requisitar o auxílio da força pública federal,
estadual ou municipal, e reciprocamente, quando
vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas

funções, ou quando necessário à efetivação dê medida
prevista na legislação tributária, ainda que não se
configure fato definido em lei como crime ou
contravenção.

13.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL
13.2.1 - Das Limitações do Poder de Tributar – arts. 150, I e VI
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão.
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de
autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas
por artistas brasileiros bem como os suportes materiais
ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa
de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a
laser. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de
15.10.2013)

13.3 - STF
13.3.1 - Súmulas Vinculantes
SÚMULA VINCULANTE 52
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Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao
IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades
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referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas

atividades para as quais tais entidades foram
constituídas.

14 - DIREITOS HUMANOS PARA CONCURSO DE DELEGADO DE POLÍCIA
CIVIL
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Ricardo Torques, professor de Direitos Humanos do Estratégia Carreira Jurídica.
Analisamos as questões que foram cobradas nos concursos de Delegado de Polícia Civil em
2018 (PC-SE, PC-GO, PC-SP, PC-MG, PC-PI, PC-RS, PC-BA, PC-MA) em nossa matéria, e a partir
do portfólio de questões podemos indicar quais são os pontos da legislação mais cobrados
nas provas objetivas:
DUDH
art. 13.1

PC-BA

art. 20

PC-BA

art. 17

PC-BA

art. 14

PC-PI

PC-PI

Lei 9.455/1997
art. 1º, I

PC-PI

art. 1º, § 4º, I

PC-PI

art. 1º, § 4º, II

PC-PI

art. 1º, § 6º

PC-PI

Lei 13.146/2015
art. 88

PC-PI

art. 89

PC-PI

art. 90

PC-PI
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art. 91

PC-PI

Lei 9.474/1997
art. 1º

PC-PI

CF/88
art. 5º, IV

PC-BA

art. 200

PC-MG

art. 5º, § 1º

PC-MG

art. 5º, LXII

PC-MG

art. 40

PC-MG

art. 4º

PC-PI

art. 5º, § 2º

PC-RS

art. 4º, II

PC-RS

art. 49, I

PC-RS

art. 1º, III

PC-RS

art. 5º

PC-RS

art. 5º, § 3º

PC-SP

Lei 10.741/2003
art. 100, II

PC-PI

art. 98

PC-PI

art. 103

PC-PI

art. 104

PC-PI
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art. 105

PC-PI

art. 102

PC-SE

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial
art. 1º, § 4º

PC-PI

art. 1º, § 1º

PC-PI

art. 6º

PC-PI

art. 9º, § 1º

PC-PI

Lei 12.288/10 - (EIR)
art. 26, II

PC-RS

art. 25

PC-RS

art. 24, I

PC-RS

art. 24, III

PC-RS

art. 26, III

PC-RS

art. 1º, PU, I

PC-SP

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes
art. 1º

PC-RS

art. 2º

PC-RS

art. 5º, item 3

PC-RS
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art. 17º, item 5

PC-RS

art. 10, item 1

PC-RS

Portaria Interministerial 4226/10
Dir. 7

PC-RS

Dir. 18

PC-RS

Dir. 5

PC-RS

Dir. 6

PC-RS

Dir. 16

PC-RS

Convenção Americana de Direito Humanos
art. 2, 1

PC-SP

art. 1, 1

PC-SP

art. 23

PC-SP

art. 1, 2

PC-SP

art. 7, 7

PC-SP

art. 27

PC-SP

art. 54, 3

PC-SP

Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente
Mulheres e Crianças
art. 6, 1

PC-SP
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art. 6, 4

PC-SP

art. 3, c

PC-SP

art. 3, b

PC-SP

art. 3, d

PC-SP

Regras de Mandela
Reg. 1

PC-SP

Reg. 10

PC-SP

Reg. 11

PC-SP

Reg. 39.3

PC-SP

Reg. 28

PC-SP

Reg. 29

PC-SP

Estatuto do Tribunal Penal Internacional
art. 5º

PC-SP

art. 13

PC-SP

art. 14

PC-SP

art. 15

PC-SP

art. 23

PC-SP

art. 29

PC-SP

art. 26

PC-SP

art. 22, 2

PC-SP
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art. 32, 1

PC-SP

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

14.1 - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
14.1.1 - arts. 13.1; 14; 17; 20.
Artigo 13

Artigo 17

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de
locomoção e residência dentro das fronteiras de cada
Estado.

1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em
sociedade com outros.

Artigo 14
1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o
direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
2. Esse direito não pode ser invocado em caso de
perseguição legitimamente motivada por crimes de
direito comum ou por atos contrários aos objetivos e
princípios das Nações Unidas.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua
propriedade.
Artigo 20
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião
e associação pacífica.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma
associação.

14.2 - LEI 9455/ 1997 (CRIMES DE TORTURA)
14.2.1 - arts. 1º , I , §§ 1º, 4º e 6º.
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou
confissão da vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa
presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento
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físico ou mental, por intermédio da prática de ato não
previsto em lei ou não resultante de medida legal.
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
II – se o crime é cometido contra criança, gestante,
portador de deficiência, adolescente ou maior de 60
(sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de
2003)
§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de
graça ou anistia.
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14.3 - LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
14.3.1 - Dos Crimes e das Infrações Administrativas – arts. 88, 89, 90 e 91
Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de
pessoa em razão de sua deficiência:

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço)
se o crime é cometido:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário,
inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou

§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima
encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente.
º

§ 2 Se qualquer dos crimes previstos nºcaput deste
artigo é cometido por intermédio de meios de
comunicação social ou de publicação de qualquer
natureza:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
º

º

§ 3 Na hipótese do § 2 deste artigo, o juiz poderá
determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido
deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de
desobediência:
I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares
do material discriminatório;
II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de
informação na internet.
§ 4º Na hipótese do § 2ºdeste artigo, constitui efeito da
condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a
destruição do material apreendido.
Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos,
pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro
rendimento de pessoa com deficiência:

II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de
profissão.
Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em
hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou
congêneres:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e
multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não
prover as necessidades básicas de pessoa com
deficiência quando obrigado por lei ou mandado.
Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer
meio eletrônico ou documento de pessoa com
deficiência destinados ao recebimento de benefícios,
proventos, pensões ou remuneração ou à realização de
operações financeiras, com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço)
se o crime é cometido por tutor ou curador.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

14.4 - LEI 9.474/1997 (ESTATUTO DOS REFUGIADOS)
14.4.1 - Do Conceito – art. 1º
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo
que:
I - devido a fundados temores de perseguição por
motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou
opiniões políticas encontre-se fora de seu país de
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à
proteção de tal país;
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II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde
antes teve sua residência habitual, não possa ou não
queira regressar a ele, em função das circunstâncias
descritas no inciso anterior;
III - devido a grave e generalizada violação de direitos
humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade
para buscar refúgio em outro país.
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14.5 - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
14.5.1 - Dos Princípios Fundamentais – arts. 4º; 4º, II;
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:

II - prevalência dos direitos humanos;

14.5.2 - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 5º, 5º IV; 5º, LXII; 5º, § 1º; 5º,
§ 2º; 5º, § 3º;
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos
da lei;
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.

14.5.3 - Dos Servidores Públicos - art. 40
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do

respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

14.5.4 - Das Atribuições do Congresso Nacional - art. 49, I
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

14.5.5 - Da Saúde - art. 200
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de
outras atribuições, nos termos da lei:

produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da

II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
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III - ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução
das ações de saneamento básico;
V - incrementar, em sua área de atuação, o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de
2015)

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.

14.6 - LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO)
14.6.1 - Dos Crimes em Espécie - arts. 98; 100, II; 102; 103; 104; 105
Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de
saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres,
ou não prover suas necessidades básicas, quando
obrigado por lei ou mandado:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e
multa.

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do
idoso, como abrigado, por recusa deste em outorgar
procuração à entidade de atendimento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano e multa:

Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária
relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso,
bem como qualquer outro documento com objetivo de
assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou
trabalho;

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e
multa.

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos,
pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dandolhes aplicação diversa da de sua finalidade:

Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de
comunicação, informações ou imagens depreciativas ou
injuriosas à pessoa do idoso:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa

14.7 - CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE
DISCRIMINAÇÃO RACIAL
14.7.1 - arts. I, 1; I, 4; VI; IX, 1
Artigo I
1. Nesta Convenção, a expressão “discriminação racial”
significará qualquer distinção, exclusão restrição ou
preferência baseadas em raça, cor, descendência ou
origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou
efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou
exercício num mesmo plano,( em igualdade de
condição), de direitos humanos e liberdades
fundamentais no domínio político econômico, social,
cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública.

4. Não serão consideradas discriminação racial as
medidas especiais tomadas com o único objetivo de
assegurar progresso adequado de certos grupos raciais
ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção
que possa ser necessária para proporcionar a tais
grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos
humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais
medidas não conduzam, em consequência, à
manutenção de direitos separados para diferentes
grupos raciais e não prossigam após terem sidos
alcançados os seus objetivos.
Artigo VI
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Os Estados Partes assegurarão a qualquer pessoa que
estiver sob sua jurisdição, proteção e recursos efetivos
perante os tribunais nacionais e outros órgãos do Estado
competentes, contra quaisquer atos de discriminação
racial que, contraviamente à presente Convenção,
violarem seus direitos individuais e suas liberdades
fundamentais, assim como o direito de pedir a esses
tribunais uma satisfação ou repartição justa e adequada
por qualquer dano de que foi vitima em decorrência de
tal discriminação.
Artigo IX

1. Os Estados Partes comprometem-se a apresentar ao
Secretário Geral para exame do Comitê, um relatório
sobre
as
medidas
legislativas,
judiciárias,
administrativas ou outras que tomarem para tornarem
efetivas as disposições da presente Convenção:
a) dentro do prazo de um ano a partir da entrada em
vigor da Convenção, para cada Estado interessado no
que lhe diz respeito, e posteriomente, cada dois anos, e
toda vez que o Comitê o solicitar. O Comitê poderá
solicitar informações complementares aos Estados
Partes.

14.8 - LEI 12.288/2010 (ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL)
14.8.1 - Disposições Preliminares arts. 1º, PU, I
Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial,
destinado a garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à
discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considerase:

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção,
exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha
por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo
ou exercício, em igualdade de condições, de direitos
humanos e liberdades fundamentais nos campos
político, econômico, social, cultural ou em qualquer
outro campo da vida pública ou privada;

14.8.2 - Do Direito à Liberdade de Consciência e de Crença e ao Livre Exercício dos
Cultos Religiosos - arts. 24, I; 24, II; 25; 26, II; 26, III
Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença
e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz
africana compreende:
I - a prática de cultos, a celebração de reuniões
relacionadas à religiosidade e a fundação e
manutenção, por iniciativa privada, de lugares
reservados para tais fins;
II - a celebração de festividades e cerimônias de acordo
com preceitos das respectivas religiões;
Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos
praticantes de religiões de matrizes africanas internados
em hospitais ou em outras instituições de internação
coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena privativa
de liberdade.
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Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias
para o combate à intolerância com as religiões de
matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores,
especialmente com o objetivo de:
II - inventariar, restaurar e proteger os documentos,
obras e outros bens de valor artístico e cultural, os
monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos
vinculados às religiões de matrizes africanas;
III - assegurar a participação proporcional de
representantes das religiões de matrizes africanas, ao
lado da representação das demais religiões, em
comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de
deliberação vinculadas ao poder público.

359
379

VADE MECUM ESTRATÉGICO
Delegado de Polícia Civil

14.9 - CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS,
DESUMANOS OU DEGRADANTES
14.9.1 - arts. 1º; 2º; 5º, 3; 10, 1; 17, 5;
Artigo 1º
1. Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura"
designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos
agudos, físicos ou mentais, são infligidos
intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou
de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de
castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha
cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar
ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por
qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer
natureza; quando tais dores ou sofrimentos são
infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no
exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou
com o seu consentimento ou aquiescência. Não se
considerará como tortura as dores ou sofrimentos que
sejam conseqüência unicamente de sanções legítimas,
ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas
decorram.
2. O presente Artigo não será interpretado de maneira
a restringir qualquer instrumento internacional ou
legislação nacional que contenha ou possa conter
dispositivos de alcance mais amplo.
Artigo 2º
1. Cada Estado Parte tomará medidas eficazes de
caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra
natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura
em qualquer território sob sua jurisdição.
2. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias
excepcionais tais como ameaça ou estado de guerra,

instabilidade política interna ou qualquer outra
emergência pública como justificação para tortura.
3. A ordem de um funcionário superior ou de uma
autoridade pública não poderá ser invocada como
justificação para a tortura.
Artigo 5º
3. Esta Convenção não exclui qualquer jurisdição
criminal exercida de acordo com o direito interno.
Artigo 10
1. Cada Estado Parte assegurará que o ensino e a
informação sobre a proibição de tortura sejam
plenamente incorporados no treinamento do pessoal
civil ou militar encarregado da aplicação da lei, do
pessoal médico, dos funcionários públicos e de
quaisquer outras pessoas que possam participar da
custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer
pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção
ou reclusão.
Artigo 17
5. Os membros do Comitê serão eleitos para um
mandato de quatro anos. Poderão, caso suas
candidaturas sejam apresentadas novamente, ser
reeleitos. No entanto, o mandato de cinco dos membros
eleitos na primeira eleição expirará ao final de dois
anos; imediatamente após a primeira eleição, o
presidente da reunião a que se refere o parágrafo 3 do
presente Artigo indicará, por sorteio, os nomes desses
cinco membros.

14.10 - PORTARIA INTERMINISTERIAL 4226/2010
14.10.1 - Diretrizes 5; 6; 7; 16; 18
5. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo
que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não
ser que o ato represente um risco imediato de morte ou
lesão grave aos agentes de segurança pública ou
terceiros.
6. Os chamados "disparos de advertência" não são
considerados prática aceitável, por não atenderem aos
princípios elencados na Diretriz n.º 2 e em razão da
imprevisibilidade de seus efeitos.
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7. O ato de apontar arma de fogo contra pessoas
durante os procedimentos de abordagem não deverá
ser uma prática rotineira e indiscriminada.
16. Deverão ser elaborados procedimentos de
habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo e
instrumento de menor potencial ofensivo que incluam
avaliação técnica, psicológica, física e treinamento
específico, com previsão de revisão periódica mínima.
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18. A renovação da habilitação para uso de armas de
fogo em serviço deve ser feita com periodicidade
mínima de 1 (um) ano.

14.11 - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITO HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DA
COSTA RICA)
14.11.1 - Enumeração de Deveres arts. 1, 1 e 2; 2;
Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos

Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se
a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e
a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que
esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação
alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião,
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza,
origem nacional ou social, posição econômica,
nascimento ou qualquer outra condição social.

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no
artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições
legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes
comprometem-se a adotar, de acordo com as suas
normas constitucionais e com as disposições desta
Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza
que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos
e liberdades.

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser
humano.

14.11.2 - Direito Civis e Políticos 7, 7; 23;
Artigo 7. Direito à liberdade pessoal
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio
não limita os mandados de autoridade judiciária
competente expedidos em virtude de inadimplemento
de obrigação alimentar.
Artigo 23. Direitos políticos
1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos
e oportunidades:
a. de participar na direção dos assuntos públicos,
diretamente ou por meio de representantes livremente
eleitos;

b. de votar e ser eleitos em eleições periódicas
autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por
voto secreto que garanta a livre expressão da vontade
dos eleitores; e
c. de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às
funções públicas de seu país.
2. A lei pode regular o exercício dos direitos e
oportunidades a que se refere o inciso anterior,
exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade,
residência, idioma, instrução, capacidade civil ou
mental, ou condenação, por juiz competente, em
processo penal.

14.11.3 - Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação - art 27
Artigo 27. Suspensão de garantias
1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra
emergência que ameace a independência ou segurança
do Estado Parte, este poderá adotar disposições que, na
medida e pelo tempo estritamente limitados às
exigências da situação, suspendam as obrigações
contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais
disposições não sejam incompatíveis com as demais
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obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não
encerrem discriminação alguma fundada em motivos de
raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social.
2. A disposição precedente não autoriza a suspensão
dos direitos determinados seguintes artigos: 3 (Direito
ao reconhecimento da personalidade jurídica); 4
(Direito à vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6
(Proibição da escravidão e servidão); 9 (Princípio da
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legalidade e da retroatividade); 12 (Liberdade de
consciência e de religião); 17 (Proteção da família); 18
(Direito ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 (Direito à
nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das
garantias indispensáveis para a proteção de tais
direitos.

3. Todo Estado Parte que fizer uso do direito de
suspensão deverá informar imediatamente os outros
Estados Partes na presente Convenção, por intermédio
do Secretário-Geral da Organização dos Estados
Americanos, das disposições cuja aplicação haja
suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e
da data em que haja dado por terminada tal suspensão.

14.11.4 - Corte Interamericana de Direitos Humanos - art. 54, 3
Artigo 54
1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de
seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez. O
mandato de três dos juízes designados na primeira
eleição expirará ao cabo de três anos. Imediatamente
depois da referida eleição, determinar-se-ão por
sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desses três
juízes.

2. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não
haja expirado, completará o período deste.
3. Os juízes permanecerão em funções até o término
dos seus mandatos.
Entretanto, continuarão
funcionando nos casos de que já houverem tomado
conhecimento e que se encontrem em fase de sentença
e, para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos
juízes eleitos.

14.12 - PROTOCOLO DE PREVENÇÃO, SUPRESSÃO E PUNIÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS,
ESPECIALMENTE MULHERES E CRIANÇAS
14.12.1 - Disposições Gerais - art. 3
Artigo 3

similares à escravatura, a servidão ou a remoção de
órgãos;

Definições
Para efeitos do presente Protocolo:
a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o
recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à
ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação,
ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade
ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade
sobre outra para fins de exploração. A exploração
incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de
outrem ou outras formas de exploração sexual, o
trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas

b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de
pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração
descrito na alínea a) do presente Artigo será
considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer
um dos meios referidos na alínea a);
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins
de exploração serão considerados "tráfico de pessoas"
mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos
da alínea a) do presente Artigo;
d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com
idade inferior a dezoito anos.

14.12.2 - Proteção de Vítimas de Tráfico de Pessoas - art. 6, 1 e 6, 4
Artigo 6
Assistência e proteção às vítimas de tráfico de pessoas
1. Nos casos em que se considere apropriado e na
medida em que seja permitido pelo seu direito interno,
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cada Estado Parte protegerá a privacidade e a
identidade das vítimas de tráfico de pessoas, incluindo,
entre outras (ou inter alia), a confidencialidade dos
procedimentos judiciais relativos a esse tráfico.
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4. Cada Estado Parte terá em conta, ao aplicar as
disposições do presente Artigo, a idade, o sexo e as
necessidades específicas das vítimas de tráfico de

pessoas, designadamente as necessidades específicas
das crianças, incluindo o alojamento, a educação e
cuidados adequados.

14.13 - REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE PRESOS
(REGRAS DE MANDELA)
14.13.1 - Princípios básicos Regras 1;
Regra 1
Todos os presos devem ser tratados com respeito,
devido a seu valor e dignidade inerentes ao ser humano.
Nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou
tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou

degradantes e deverá ser protegido de tais atos, não
sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. A
segurança dos presos, dos servidores prisionais, dos
prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre
assegurada.

14.13.2 - Registros - Regras 10
Regra 10
O sistema de registro dos presos também será utilizado
para gerar dados confiáveis acerca de tendências e

características da população prisional, incluindo taxas
de ocupação, a fim de criar as bases para a tomada de
decisões fundadas em evidências.

14.13.3 - Separação de Categorias - Regra 11
Regra 11
As diferentes categorias de presos devem ser mantidas
em estabelecimentos prisionais separados ou em
diferentes setores de um mesmo estabelecimento
prisional, levando em consideração seu sexo, idade,
antecedentes criminais, razões da detenção e
necessidades de tratamento. Assim:
(a) Homens e mulheres devem, sempre que possível,
permanecer detidos em unidades separadas. Nos
estabelecimentos que recebam homens e mulheres,

todos os recintos destinados às mulheres devem ser
totalmente separados;
(b) Presos preventivos devem ser mantidos separados
daqueles condenados;
(c) Indivíduos presos por dívidas, ou outros presos civis,
devem ser mantidos separados dos indivíduos presos
por infrações criminais;
(d) Jovens presos devem ser mantidos separados dos
adultos.

14.13.4 - Serviços de Saúde - Regras 28 e 29
Regra 28
Nas unidades prisionais femininas, deve haver
acomodação especial para todas as necessidades de
cuidado e tratamento pré e pós-natais. Devem-se
adotar procedimentos específicos para que os
nascimentos ocorram em um hospital fora da unidade
prisional. Se a criança nascer na unidade prisional, este
fato não deve constar de sua certidão de nascimento.
Regra 29
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1. A decisão de permitir uma criança de ficar com seu
pai ou com sua mãe na unidade prisional deve se basear
no melhor interesse da criança. Nas unidades prisionais
que abrigam filhos de detentos, providências devem ser
tomadas para garantir:
(a) creches internas ou externas dotadas de pessoal
qualificado, onde as crianças poderão ser deixadas
quando não estiverem sob o cuidado de seu pai ou sua
mãe.
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(b) Serviços de saúde pediátricos, incluindo triagem
médica, no ingresso e monitoramento constante de seu
desenvolvimento por especialistas.

2. As crianças nas unidades prisionais com seu pai ou sua
mãe nunca devem ser tratadas como presos

14.13.5 - Restrições, Disciplina e Sanções - Regra 39, 3
Regra 39
3. Antes de impor uma sanção disciplinar, os
administradores devem levar em consideração se e
como uma eventual doença mental ou incapacidade de
desenvolvimento do preso possa ter contribuído para

sua conduta e o cometimento de infração ou ato que
fundamentou a sanção disciplinar. Os administradores
prisionais não devem punir qualquer conduta do preso
que seja considerada resultado direto de sua doença
mental ou incapacidade intelectual.

14.14 - ESTATUTO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (ESTATUTO DE ROMA)
14.14.1 - Competência, Admissibilidade e Direito Aplicável - arts. 5º; 13; 14; 15;
Artigo 5º
Crimes da Competência do Tribunal
1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes
mais graves, que afetam a comunidade internacional no
seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o
Tribunal terá competência para julgar os seguintes
crimes:
a) O crime de genocídio;
b) Crimes contra a humanidade;
c) Crimes de guerra;
d) O crime de agressão.
2. O Tribunal poderá exercer a sua competência em
relação ao crime de agressão desde que, nos termos dos
artigos 121 e 123, seja aprovada uma disposição em que
se defina o crime e se enunciem as condições em que o
Tribunal terá competência relativamente a este crime.
Tal disposição deve ser compatível com as disposições
pertinentes da Carta das Nações Unidas.
Artigo 13
Exercício da Jurisdição
O Tribunal poderá exercer a sua jurisdição em relação a
qualquer um dos crimes a que se refere o artigo 5o, de
acordo com o disposto no presente Estatuto, se:
a) Um Estado Parte denunciar ao Procurador, nos
termos do artigo 14, qualquer situação em que haja
indícios de ter
b) O Conselho de Segurança, agindo nos termos do
Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, denunciar ao
Procurador qualquer situação em que haja indícios de
ter ocorrido a prática de um ou vários desses crimes; ou
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c) O Procurador tiver dado início a um inquérito sobre
tal crime, nos termos do disposto no artigo 15.
Artigo 14
Denúncia por um Estado Parte
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar ao
Procurador uma situação em que haja indícios de ter
ocorrido a prática de um ou vários crimes da
competência do Tribunal e solicitar ao Procurador que a
investigue, com vista a determinar se uma ou mais
pessoas identificadas deverão ser acusadas da prática
desses crimes.
2. O Estado que proceder à denúncia deverá, tanto
quanto possível, especificar as circunstâncias relevantes
do caso e anexar toda a documentação de que
disponha.
Artigo 15
Procurador
1. O Procurador poderá, por sua própria iniciativa, abrir
um inquérito com base em informações sobre a prática
de crimes da competência do Tribunal.
2. O Procurador apreciará a seriedade da informação
recebida. Para tal, poderá recolher informações
suplementares junto aos Estados, aos órgãos da
Organização das Nações Unidas, às Organizações
Intergovernamentais ou Não Governamentais ou outras
fontes fidedignas que considere apropriadas, bem como
recolher depoimentos escritos ou orais na sede do
Tribunal.
3. Se concluir que existe fundamento suficiente para
abrir um inquérito, o Procurador apresentará um
pedido de autorização nesse sentido ao Juízo de
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Instrução, acompanhado da documentação de apoio
que tiver reunido. As vítimas poderão apresentar
representações no Juízo de Instrução, de acordo com o
Regulamento Processual.

5. A recusa do Juízo de Instrução em autorizar a abertura
do inquérito não impedirá o Procurador de formular
ulteriormente outro pedido com base em novos fatos
ou provas respeitantes à mesma situação.

4. Se, após examinar o pedido e a documentação que o
acompanha, o Juízo de Instrução considerar que há
fundamento suficiente para abrir um Inquérito e que o
caso parece caber na jurisdição do Tribunal, autorizará
a abertura do inquérito, sem prejuízo das decisões que
o Tribunal vier a tomar posteriormente em matéria de
competência e de admissibilidade.

6. Se, depois da análise preliminar a que se referem os
parágrafos 1o e 2o, o Procurador concluir que a
informação apresentada não constitui fundamento
suficiente para um inquérito, o Procurador informará
quem a tiver apresentado de tal entendimento. Tal não
impede que o Procurador examine, à luz de novos fatos
ou provas, qualquer outra informação que lhe venha a
ser comunicada sobre o mesmo caso.

14.14.2 - Princípios Gerais de Direito Penal - arts. 22, 2; 23; 26; 29 e 32, 1
Artigo 22

Exclusão da Jurisdição Relativamente a Menores de 18
anos

Nullum crimen sine leqe
2. A previsão de um crime será estabelecida de forma
precisa e não será permitido o recurso à analogia. Em
caso de ambigüidade, será interpretada a favor da
pessoa objeto de inquérito, acusada ou condenada.

O Tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que, à data
da alegada prática do crime, não tenham ainda
completado 18 anos de idade.
Artigo 29

Artigo 23

Imprescritibilidade

Nulla poena sine lege

Os crimes da competência do Tribunal não prescrevem.

Qualquer pessoa condenada pelo Tribunal só poderá ser
punida em conformidade com as disposições do
presente Estatuto.

Artigo 32

Artigo 26

Erro de Fato ou Erro de Direito
1. O erro de fato só excluirá a responsabilidade criminal
se eliminar o dolo requerido pelo crime.

15 - LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL EXTRAVAGANTE
Olá, aqui é Vitor De Luca, professor de Legislação Penal e Processual Penal Extravagante do
Estratégia Carreira Jurídica. Abordarei algumas leis especiais (Tortura, Interceptação
Telefônica, Tóxico e Juizados Especiais Criminais) e os respectivos entendimentos
consagrados nos verbetes sumulares dos Tribunais Superiores.
Avante nos estudos!

Lei 9.455/1997
1º a 4º

Lei 9.296/1996
1º a 12
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Lei 11.343/2006
arts. 27 a 59

Súmulas STJ
Súmula 203
Súmula 243

Lei 9.099/1995
arts. 60 a 92

Súmula 337
Súmula 376
Súmula 428

Súmulas STF

Súmula 471

Súmula 145

Súmula 501

Súmula 522

Súmula 521

Súmula 640

Súmula 536

Súmula 693

Súmula 587

Súmula 696

Súmula 607

Súmula 697
Súmula 718

Súmulas Vinculantes

Súmula 719

Súmula Vinculante 26

Súmula 723

Súmula Vinculante 35

A partir de nossa experiência com concursos de Delegado de Polícia Civil e considerando os
dispositivos abaixo citados, entendemos imprescindível a leitura dos seguintes trechos da
legislação:

15.1 - LEI 9.455/1997
15.1.1 - Crimes de Tortura – arts. 1º a 4º
Art. 1º Constitui crime de tortura:
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I - constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental:
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a) com o fim de obter informação, declaração ou
confissão da vítima ou de terceira pessoa;

(sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de
2003)

b) para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa;

III - se o crime é cometido mediante seqüestro.

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou
autoridade, com emprego de violência ou grave
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função
ou emprego público e a interdição para seu exercício
pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de
graça ou anistia.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a
hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em
regime fechado.

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa
presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento
físico ou mental, por intermédio da prática de ato não
previsto em lei ou não resultante de medida legal.

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o
crime não tenha sido cometido em território nacional,
sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente
em local sob jurisdição brasileira.

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas,
quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre
na pena de detenção de um a quatro anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou
gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos;
se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

Art. 4º Revoga-se o art. 233 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
II – se o crime é cometido contra criança, gestante,
portador de deficiência, adolescente ou maior de 60

15.2 - LEI 9.296/1996
15.2.1 - Interceptação Telefônica – arts. 1º a 12º
Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de
qualquer natureza, para prova em investigação criminal
e em instrução processual penal, observará o disposto
nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da
ação principal, sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à
interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de
informática e telemática.
Art. 2º Não será admitida a interceptação de
comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das
seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou
participação em infração penal;
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III - o fato investigado constituir infração penal punida,
no máximo, com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita
com clareza a situação objeto da investigação, inclusive

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

com a indicação e qualificação dos investigados, salvo
impossibilidade manifesta, devidamente justificada.
Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas
poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a
requerimento:
I - da autoridade policial, na investigação criminal;
II - do representante do Ministério Público, na
investigação criminal e na instrução processual penal.
Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação
telefônica conterá a demonstração de que a sua
realização é necessária à apuração de infração penal,
com indicação dos meios a serem empregados.
§ 1º Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o
pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam
presentes os pressupostos que autorizem a
interceptação, caso em que a concessão será
condicionada à sua redução a termo.
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§ 2º O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas,
decidirá sobre o pedido.

processo criminal, preservando-se o sigilo
diligências, gravações e transcrições respectivas.

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de
nulidade, indicando também a forma de execução da
diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze
dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a
indispensabilidade do meio de prova.

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser
realizada imediatamente antes do relatório da
autoridade, quando se tratar de inquérito policial
(Código de Processo Penal, art.10, § 1º) ou na conclusão
do processo ao juiz para o despacho decorrente do
disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de
Processo Penal.

Art. 6º Deferido o pedido, a autoridade policial
conduzirá os procedimentos de interceptação, dando
ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a
sua realização.
§ 1º No caso de a diligência possibilitar a gravação da
comunicação interceptada, será determinada a sua
transcrição.
§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade policial
encaminhará o resultado da interceptação ao juiz,
acompanhado de auto circunstanciado, que deverá
conter o resumo das operações realizadas.
§ 3º Recebidos esses elementos, o juiz determinará a
providência do art. 8º , ciente o Ministério Público.
Art. 7º Para os procedimentos de interceptação de que
trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar
serviços e técnicos especializados às concessionárias de
serviço público.
Art. 8º A interceptação de comunicação telefônica, de
qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados,
apensados aos autos do inquérito policial ou do

das

Art. 9º A gravação que não interessar à prova será
inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a
instrução processual ou após esta, em virtude de
requerimento do Ministério Público ou da parte
interessada.
Parágrafo único. O incidente de inutilização será
assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a
presença do acusado ou de seu representante legal.
Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de
comunicações telefônicas, de informática ou
telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem
autorização judicial ou com objetivos não autorizados
em lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

15.3 - LEI 11.343/2006
15.3.1 - Tóxicos – arts. 27 a 59
Dos Crimes e das Penas
Art. 27. As penas previstas neste Capítulo poderão ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como
substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério
Público e o defensor.
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às
seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de pequena quantidade de
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substância ou produto capaz de causar dependência
física ou psíquica.
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que
se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente.
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste
artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco)
meses.
§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos
incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo
prazo máximo de 10 (dez) meses.
§ 5º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades
educacionais
ou
assistenciais,
hospitais,
estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem
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fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da
prevenção do consumo ou da recuperação de usuários
e dependentes de drogas.
§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas
educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III,
a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o
juiz submetê-lo, sucessivamente a:
I - admoestação verbal;
II - multa.
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à
disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento
de saúde, preferencialmente ambulatorial, para
tratamento especializado.

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.961, de
2014)
§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para destruir
a plantação, observar-se-á, além das cautelas
necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no
Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber,
dispensada a autorização prévia do órgão próprio do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão
expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da
Constituição Federal, de acordo com a legislação em
vigor.
CAPÍTULO II
Dos Crimes

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que se
refere o inciso II do § 6º do art. 28, o juiz, atendendo à
reprovabilidade da conduta, fixará o número de diasmulta, em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta)
nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada um,
segundo a capacidade econômica do agente, o valor de
um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior salário
mínimo.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição
da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão
creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a
execução das penas, observado, no tocante à
interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e
seguintes do Código Penal.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

TÍTULO IV
Da Repressão à Produção Não Autorizada e ao Tráfico
Ilícito de Drogas
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 31. É indispensável a licença prévia da autoridade
competente para produzir, extrair, fabricar,
transformar, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar,
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou
adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima
destinada à sua preparação, observadas as demais
exigências legais.
Art. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente
destruídas pelo delegado de polícia na forma do art. 50A, que recolherá quantidade suficiente para exame
pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das
condições encontradas, com a delimitação do local,
asseguradas as medidas necessárias para a preservação
da prova. (Redação dada pela Lei nº 12.961, de 2014)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.961, de
2014)
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I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire,
vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em
depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima,
insumo ou produto químico destinado à preparação de
drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, de plantas que se constituam em
matéria-prima para a preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem
a propriedade, posse, administração, guarda ou
vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico
ilícito de drogas.
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido
de droga: (Vide ADI nº 4.274)
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de
100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.
§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de
lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a
consumirem:
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Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e
pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas
previstas no art. 28.
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa. (Vide Resolução
nº 5, de 2012)
Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer,
vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir,
guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente,
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto
destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento
de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim
de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta
Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento
de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste
artigo incorre quem se associa para a prática reiterada
do crime definido no art. 36 desta Lei.
Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta
Lei:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro
mil) dias-multa.
Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo,
organização ou associação destinados à prática de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º,
e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento
de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.
Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas,
sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses
excessivas ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) diasmulta.
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Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao
Conselho Federal da categoria profissional a que
pertença o agente.
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o
consumo de drogas, expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além
da apreensão do veículo, cassação da habilitação
respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo
da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de
200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.
Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas
cumulativamente com as demais, serão de 4 (quatro) a
6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos)
dias-multa, se o veículo referido no caput deste artigo
for de transporte coletivo de passageiros.
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei
são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
I - a natureza, a procedência da substância ou do
produto apreendido e as circunstâncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade do delito;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função
pública ou no desempenho de missão de educação,
poder familiar, guarda ou vigilância;
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou
imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino
ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis,
sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos
onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer
natureza, de serviços de tratamento de dependentes de
drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou
policiais ou em transportes públicos;
IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave
ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer
processo de intimidação difusa ou coletiva;
V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação
ou entre estes e o Distrito Federal;
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou
adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo,
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento
e determinação;
VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.
Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total
ou parcial do produto do crime, no caso de condenação,
terá pena reduzida de um terço a dois terços.
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Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts.
33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art.
42 desta Lei, determinará o número de dias-multa,
atribuindo a cada um, segundo as condições
econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta
avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior saláriomínimo.
Parágrafo único. As multas, que em caso de concurso
de crimes serão impostas sempre cumulativamente,
podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da
situação econômica do acusado, considerá-las o juiz
ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e
34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de
sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste
artigo, dar-se-á o livramento condicional após o
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua
concessão ao reincidente específico.
Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da
dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso
fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação
ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal
praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
Parágrafo único.
Quando absolver o agente,
reconhecendo, por força pericial, que este apresentava,
à época do fato previsto neste artigo, as condições
referidas no caput deste artigo, poderá determinar o
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para
tratamento médico adequado.
Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a
dois terços se, por força das circunstâncias previstas no
art. 45 desta Lei, o agente 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.
Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em
avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento
do agente para tratamento, realizada por profissional
de saúde com competência específica na forma da lei,
determinará que a tal se proceda, observado o disposto
no art. 26 desta Lei.

Art. 48. O procedimento relativo aos processos por
crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto
neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal e da Lei de
Execução Penal.
§ 1º O agente de qualquer das condutas previstas no
art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os
crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes
da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Especiais Criminais.
§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta
Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor
do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso
de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado
e providenciando-se as requisições dos exames e
perícias necessários.
§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as providências
previstas no § 2º deste artigo serão tomadas de
imediato pela autoridade policial, no local em que se
encontrar, vedada a detenção do agente.
§ 4º Concluídos os procedimentos de que trata o § 2º
deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo
de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia
judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.
§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 9.099,
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Criminais, o Ministério Público poderá propor a
aplicação imediata de pena prevista no art. 28 desta Lei,
a ser especificada na proposta.
Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts.
33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sempre que
as circunstâncias o recomendem, empregará os
instrumentos protetivos de colaboradores e
testemunhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de
1999.
Seção I
Da Investigação
Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de
polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao
juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado,
do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público,
em 24 (vinte e quatro) horas.
§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em
flagrante e estabelecimento da materialidade do delito,
é suficiente o laudo de constatação da natureza e
quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na
falta deste, por pessoa idônea.

CAPÍTULO III
Do Procedimento Penal
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§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o
§ 1º deste artigo não ficará impedido de participar da
elaboração do laudo definitivo.
§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o
juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade
formal do laudo de constatação e determinará a
destruição das drogas apreendidas, guardando-se
amostra necessária à realização do laudo definitivo.
(Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)
§ 4º A destruição das drogas será executada pelo
delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze)
dias na presença do Ministério Público e da autoridade
sanitária. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)
§ 5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada
a destruição das drogas referida no § 3º, sendo lavrado
auto circunstanciado pelo delegado de polícia,
certificando-se neste a destruição total delas. (Incluído
pela Lei nº 12.961, de 2014)
Art. 50-A. A destruição de drogas apreendidas sem a
ocorrência de prisão em flagrante será feita por
incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contado da data da apreensão, guardando-se amostra
necessária à realização do laudo definitivo, aplicandose, no que couber, o procedimento dos §§ 3º a 5º do art.
50. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)
Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de
30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90
(noventa) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo
podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério
Público, mediante pedido justificado da autoridade de
polícia judiciária.
Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta
Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os
autos do inquérito ao juízo:
I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato,
justificando as razões que a levaram à classificação do
delito, indicando a quantidade e natureza da substância
ou do produto apreendido, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias
da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes
do agente; ou
II - requererá sua devolução para a realização de
diligências necessárias.
Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem
prejuízo de diligências complementares:
I - necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo
resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente
até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e
julgamento;
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II - necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e
valores de que seja titular o agente, ou que figurem em
seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao
juízo competente até 3 (três) dias antes da audiência de
instrução e julgamento.
Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal
relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos,
além dos previstos em lei, mediante autorização judicial
e ouvido o Ministério Público, os seguintes
procedimentos investigatórios:
I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de
investigação, constituída pelos órgãos especializados
pertinentes;
II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas,
seus precursores químicos ou outros produtos utilizados
em sua produção, que se encontrem no território
brasileiro, com a finalidade de identificar e
responsabilizar maior número de integrantes de
operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da
ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a
autorização será concedida desde que sejam
conhecidos o itinerário provável e a identificação dos
agentes do delito ou de colaboradores.
Seção II
Da Instrução Criminal
Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito
policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças
de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para,
no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes
providências:
I - requerer o arquivamento;
II - requisitar as diligências que entender necessárias;
III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas
e requerer as demais provas que entender pertinentes.
Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a
notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º Na resposta, consistente em defesa preliminar e
exceções, o acusado poderá argüir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos
e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar
testemunhas.
§ 2º As exceções serão processadas em apartado, nos
termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz
nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias,
concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.
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§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco)
dias.
§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação
do preso, realização de diligências, exames e perícias.
Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora
para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a
citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério
Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os
laudos periciais.
§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como infração
do disposto nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta
Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o
afastamento cautelar do denunciado de suas atividades,
se for funcionário público, comunicando ao órgão
respectivo.
§ 2º A audiência a que se refere o caput deste artigo
será realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao
recebimento da denúncia, salvo se determinada a
realização de avaliação para atestar dependência de
drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias.

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o
interrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao
representante do Ministério Público e ao defensor do
acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte)
minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a
critério do juiz.
Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz
indagará das partes se restou algum fato para ser
esclarecido, formulando as perguntas correspondentes
se o entender pertinente e relevante.
Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença
de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que
os autos para isso lhe sejam conclusos.
Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º,
e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar sem
recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons
antecedentes, assim reconhecido na sentença
condenatória.

15.4 - LEI 9.099/1995
1.4.1 - Juizados Especiais Criminais – arts. 60 a 92
Dos Juizados Especiais Criminais
Disposições Gerais
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes
togados ou togados e leigos, tem competência para a
conciliação, o julgamento e a execução das infrações
penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as
regras de conexão e continência.
(Redação
dada pela Lei nº 11.313, de 2006)
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o
juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da
aplicação das regras de conexão e continência,
observar-se-ão os institutos da transação penal e da
composição dos danos civis.
(Incluído pela Lei
nº 11.313, de 2006)
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor
potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou
não com multa.
(Redação dada pela Lei nº
11.313, de 2006)
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientarse-á pelos critérios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade,
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objetivando, sempre que possível, a reparação dos
danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não
privativa de liberdade.
(Redação dada pela
Lei nº 13.603, de 2018)
Seção I
Da Competência e dos Atos Processuais
Art. 63. A competência do Juizado será determinada
pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão
realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da
semana, conforme dispuserem as normas de
organização judiciária.
Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que
preencherem as finalidades para as quais foram
realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62
desta Lei.
§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que
tenha havido prejuízo.
§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas
poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de
comunicação.
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§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os
atos havidos por essenciais. Os atos realizados em
audiência de instrução e julgamento poderão ser
gravados em fita magnética ou equivalente.
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio
Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser
citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo
comum para adoção do procedimento previsto em lei.
Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com
aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa
jurídica ou firma individual, mediante entrega ao
encarregado da recepção, que será obrigatoriamente
identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça,
independentemente de mandado ou carta precatória,
ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência
considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os
interessados e defensores.
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do
mandado de citação do acusado, constará a
necessidade de seu comparecimento acompanhado de
advogado, com a advertência de que, na sua falta, serlhe-á designado defensor público.
Seção II
Da Fase Preliminar
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento
da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do
fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos
exames periciais necessários.
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura
do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado
ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em
caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar,
como medida de cautela, seu afastamento do lar,
domicílio ou local de convivência com a vítima.
(Redação dada pela Lei nº 10.455, de 13.5.2002))
Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não
sendo possível a realização imediata da audiência
preliminar, será designada data próxima, da qual ambos
sairão cientes.
Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos
envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e,
se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts.
67 e 68 desta Lei.
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o
representante do Ministério Público, o autor do fato e a
vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados
por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a

Estratégia Carreira Jurídica
Equipe de Professores

possibilidade da composição dos danos e da aceitação
da proposta de aplicação imediata de pena não privativa
de liberdade.
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por
conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da
Justiça, recrutados, na forma da lei local,
preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos
os que exerçam funções na administração da Justiça
Criminal.
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a
escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença
irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no
juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa
privada ou de ação penal pública condicionada à
representação, o acordo homologado acarreta a
renúncia ao direito de queixa ou representação.
Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será
dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de
exercer o direito de representação verbal, que será
reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação
na audiência preliminar não implica decadência do
direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em
lei.
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de
crime de ação penal pública incondicionada, não sendo
caso de arquivamento, o Ministério Público poderá
propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única
aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática
de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença
definitiva;
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no
prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou
multa, nos termos deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da
medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu
defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita
pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva
de direitos ou multa, que não importará em
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reincidência, sendo registrada apenas para impedir
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma
prevista no art. 67 desta Lei.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá
a apelação referida no art. 82 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de
instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver
havido possibilidade de tentativa de conciliação e de
oferecimento de proposta pelo Ministério Público,
proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta
Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste
artigo não constará de certidão de antecedentes
criminais, salvo para os fins previstos no mesmo
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos
interessados propor ação cabível no juízo cível.
Seção III
Do Procedimento Sumariíssimo
Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não
houver aplicação de pena, pela ausência do autor do
fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art.
76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de
imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de
diligências imprescindíveis.
§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será
elaborada com base no termo de ocorrência referido no
art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial,
prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a
materialidade do crime estiver aferida por boletim
médico ou prova equivalente.
§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não
permitirem a formulação da denúncia, o Ministério
Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das
peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66
desta Lei.
§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser
oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se a
complexidade e as circunstâncias do caso determinam a
adoção das providências previstas no parágrafo único
do art. 66 desta Lei.
Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a
termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela
ficará citado e imediatamente cientificado da
designação de dia e hora para a audiência de instrução
e julgamento, da qual também tomarão ciência o
Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus
advogados.
§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na
forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data
da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela
trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento
para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua
realização.
§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável
civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei
para comparecerem à audiência de instrução e
julgamento.
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Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz,
quando imprescindível, a condução coercitiva de quem
deva comparecer.
Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao
defensor para responder à acusação, após o que o Juiz
receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo
recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas
de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o
acusado, se presente, passando-se imediatamente aos
debates orais e à prolação da sentença.
§ 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de
instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir
as que considerar excessivas, impertinentes ou
protelatórias.
§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo,
assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve
resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a
sentença.
§ 3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os
elementos de convicção do Juiz.
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e
da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada
por turma composta de três Juízes em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do
Juizado.
§ 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias,
contados da ciência da sentença pelo Ministério
Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da
qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta
escrita no prazo de dez dias.
§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da
gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 65
desta Lei.
§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de
julgamento pela imprensa.
§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão.
Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em
sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição
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ou omissão.
(Redação dada pela Lei nº
13.105, de 2015) (Vigência)

os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por
escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados
da ciência da decisão.

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na
presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá
suspender o processo, submetendo o acusado a período
de prova, sob as seguintes condições:

§ 2º Os embargos de declaração interrompem o prazo
para a interposição de recurso.
(Redação
dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)
§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.
Seção IV
Da Execução
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu
cumprimento far-se-á mediante pagamento na
Secretaria do Juizado.
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará
extinta a punibilidade, determinando que a condenação
não fique constando dos registros criminais, exceto para
fins de requisição judicial.
Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita
a conversão em pena privativa da liberdade, ou
restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.
Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e
restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas,
será processada perante o órgão competente, nos
termos da lei.
Seção V
Das Despesas Processuais
Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e
aplicação de pena restritiva de direitos ou multa (arts.
74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão reduzidas,
conforme dispuser lei estadual.
Seção VI
Disposições Finais
Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da
legislação especial, dependerá de representação a ação
penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e
lesões culposas.
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for
igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta
Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou
não tenha sido condenado por outro crime, presentes

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de freqüentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside,
sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que
fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao
fato e à situação pessoal do acusado.
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário vier a ser processado por outro crime ou
não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do
dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier
a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará
extinta a punibilidade.
§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de
suspensão do processo.
§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste
artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores
termos.
Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos
processos penais cuja instrução já estiver iniciada.
(Vide ADIN nº 1.719-9)
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído pela Lei nº
9.839, de 27.9.1999)
Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir
representação para a propositura da ação penal pública,
o ofendido ou seu representante legal será intimado
para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de
decadência.
Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos
Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem
incompatíveis com esta Lei.

15.5 - SÚMULAS STF
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SÚMULA 145
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação.
SÚMULA 522
Salvo ocorrência de tráfico para o Exterior, quando,
então, a competência será da Justiça Federal, compete
à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos
crimes relativos a entorpecentes.

Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo,
remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se
por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.
SÚMULA 697
A proibição de liberdade provisória nos processos por
crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão
processual por excesso de prazo.
SÚMULA 718

SÚMULA 640
É cabível recurso extraordinário contra decisão
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada,
ou por turma recursal de juizado especial cível e
criminal.

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição
de regime mais severo do que o permitido segundo a
pena aplicada.
SÚMULA 719

SÚMULA 693
Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a
pena de multa, ou relativo a processo em curso por
infração penal a que a pena pecuniária seja a única
cominada.
SÚMULA 696
Reunidos os pressupostos legais permissivos da
suspensão condicional do processo, mas se recusando o

A imposição do regime de cumprimento mais severo do
que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
SÚMULA 723
Não se admite a suspensão condicional do processo por
crime continuado, se a soma da pena mínima da
infração mais grave com o aumento mínimo de um
sexto for superior a um ano.

15.6 - SÚMULAS STJ
SÚMULA 203
Não cabe recurso especial contra decisão proferida por
órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.
SÚMULA 243
O benefício da suspensão do processo não é aplicável
em relação às infrações penais cometidas em concurso
material, concurso formal ou continuidade delitiva,
quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório,
seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite
de um (01) ano.
SÚMULA 337

É cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial da
pretensão punitiva.
SÚMULA 376
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado
de segurança contra ato de juizado especial.
SÚMULA 428
Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os
conflitos de competência entre juizado especial federal
e juízo federal da mesma seção judiciária.
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SÚMULA 471
Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados
cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007
sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984
(Lei de Execução Penal) para a progressão de regime
prisional.
SÚMULA 501
É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006,
desde que o resultado da incidência das suas
disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do
que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo
vedada a combinação de leis.
SÚMULA 521
A taxa de juros de mora incidente na repetição de
indébito de tributos estaduais deve corresponder à
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso,
sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as
hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.

SÚMULA 536
A suspensão condicional do processo e a transação
penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao
rito da Lei Maria da Penha.
SÚMULA 587
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da
Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva
transposição de fronteiras entre estados da Federação,
sendo suficiente a demonstração inequívoca da
intenção de realizar o tráfico interestadual.
SÚMULA 607
A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40,
I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da
destinação internacional das drogas, ainda que não
consumada a transposição de fronteiras.

15.7 - SÚMULAS VINCULANTES
SÚMULA VINCULANTE 26
Para efeito de progressão de regime no cumprimento da
pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º
da Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico.
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SÚMULA VINCULANTE 35
A homologação da transação penal prevista no art. 76
da Lei 9099/95 não faz coisa julgada material e,
descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação
anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a
continuidade da persecução penal mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito
policial.
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